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Ήδη, η δημοτική Αρχή Τρικκαίων, έχει ζητήσει την εκπόνηση μελέτης

Ξεκίνησαν
οι εργασίες
Η κυκλοφορία των οχημάτων
γίνεται μέσω παράκαμψης
από την Αγία Κυριακή
>> 6

Το γραφείο μας είναι στη διάθεση των παραγωγών όλο το χρόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανοίξει το σύστημα για:
•Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Εφαρμογής έτους 2018 για ΔΑΣΩΣΗ ΓΑΙΩΝ έως τις
28/02/2019
Επίσης, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση:
•ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Η εταιρία μας σας περιμένει με τους γεωπόνους της, στη Σωκράτους 33, για την έγκυρη
πληροφόρησή σας. Τηλ.: 24310 78128 και fax:
24310 78129.

ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Dr. Κοκκίνης
Φοίβος - Παναγιώτης
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Τηλ.: 24310 30030 • Κιν.: 6974388356
e-mail: fivkok@hol.gr
Καποδιστρίου 14 • 1oς Όροφος

Στόχος της είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος
περιπάτου, αναψυχής και άθλησης για τους πολίτες
Αγροτικός Συνεταιρισμός
Μεταποίησης και Εμπορίας
Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Δηλώσεις Βιολογικής Γεωργίας και
παραλαβή τιμολογίων από την ΕΑΣ Τρικάλων
Η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα της ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως
και 28 Μαρτίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΕΑΣ
στο Μεγαλοχώρι για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Επίσης η ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ άρχισε να παραλαμβάνει τιμολόγια για επιστροφή ΦΠΑ του
έτους 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα ΟΣΔΕ
Τηλ.: 24310 56513, 24310 56514

Αρ. Πιστ. 506925 QM08
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Σαν Σήμερα
1822
ΗΝαυμαχίατωνΠατρών.
Ελληνικόςστόλος,υπότονΑνδρέαΜιαούλη,στονοποίομετέχουν 27 υδραίικα, 20 σπετσιώτικακαι16ψαριανάπλοία,
καταναυμαχεί τον τουρκικό
στόλουπότονΚαραπεπέΑλή.
1913
Ο Ελληνικός Στρατός
σφίγγει τον κλοιό του γύρω
απόταΙωάννινα.Τοβράδυοι
Τούρκοιζητούνσυνθηκολόγηση.
1944
ΝορβηγοίαντάρτεςβυθίζουνστηΒόρειαΘάλασσαοχηματαγωγό,μετοοποίοοιΝαζί
μεταφέρουνόλατααποθέματά
τουςσεβαρύύδωρ,μεαποτέλεσμανακαθυστερήσουνκαθοριστικάοιπροσπάθειεςτου
Χίτλερνακατασκευάσειπρώτοςτηνατομικήβόμβα.
1989
ΗεκλογικήσυμμαχίαΚΚΕ
και ΕΑΡ (πρώην ΚΚΕ εσ.) με
την επωνυμία «Συνασπισμός
της Αριστεράς και της Προόδου»,πραγματοποιείτηνπρώτη του πολιτική συγκέντρωσή
στοΣτάδιοΕιρήνηςκαιΦιλίας.
2015
ΗΕλλάδακαιοιυπουργοί
Οικονομικών της Ευρωζώνης
καταλήγουν σε συμφωνία για
την παράταση της δανειακής
σύμβασηςκατάτέσσεριςμήνες
(2ομνημόνιο),έπειτααπόεντατικέςδιαπραγματεύσειςστο
Γιούρογκρουπ.

Το παραλιακό µέτωπο
έχει αλλάξει εντελώς µορφή και έχει ξεπεράσει τη
Βαρκελώνη σε δηµοτικότητα. Ευρωπαίοι και άλλοι
τουρίστες το απολαµβάνουν. Περπατούν ή κάνουν ποδήλατο από το
Μικρολίµανο έως το Ελληνικό.
Κάποιες µέρες µπαίνουν στη θάλασσα. Οργανωµένα καφέ, µπαρ και
σωστά στηµένα ξενοδοχεία σφύζουν από ζωή.
Δίπλα, το Πάρκο Νιάρχου
είναι σηµείο συνάντησης
και εκδηλώσεων, που δεν
συγκινεί µόνο τους Αθηναίους.
Φαντασίωση; Καθόλου.
Η Αθήνα αναγεννήθηκε
µέσα από τις στάχτες τα
χρόνια της κρίσης. Εχει

Το παραλιακό μέτωπο
πάρει έναν δρόµο που
οφείλεται στον ιδιωτικό
τοµέα ο οποίος έδειξε αντοχή, αλλά και φαντασία
και δηµιουργικότητα.
Μια νέα γενιά Ελλήνων
έχει αποδείξει πως έχει
τον επαγγελµατισµό και
την αισθητική να παίξει
δυνατά στον τοµέα της
εστίασης - ψυχαγωγίας.
Είµαστε µπροστά σε αυτόν τον τοµέα από χώρες
µε ιστορία και κουλτούρα.
Οι εργασίες υποδοµής,
για να γίνει πραγµατικότητα το παραλιακό µέτωπο, τελειώνουν σε λίγους
µήνες.
Πρόκειται για µεγάλο
έργο που «ξεκόλλησε» µε
δυσκολία, αλλά θα αλλάξει πολλά. Το ξεκίνησε η
νυν περιφερειάρχης, η
επόµενη κυβέρνηση θα
κληθεί να το διαχειρισθεί.
Με λίγο θάρρος µπορεί
να απογειώσει την Αθήνα.
Αν δεν µπλέξουµε στη
γνωστή ανόητη και µίζερη
συζήτηση για το αν πρέπει
να υπάρχουν εµπορικές
χρήσεις ή αν πρέπει να
καταδικασθεί σε ανασφαλή δηµόσιο σκουπιδότοπο...
Πάµε πιο κάτω; Το Ελ-

ληνικό περιµένει εδώ και
δεκαπέντε χρόνια τις
µπουλντόζες.
Μπορεί κάποιος να διαφωνεί ή να συµφωνεί µε
τους ουρανοξύστες ή µε
το καζίνο. Γεγονός πάντως είναι πως πρόκειται
για ακόµη ένα έργο που
θα αλλάξει την εικόνα της
χώρας.
Είναι όµως και ένα σηµείο αναφοράς για όσους
πιστεύουν στην Ελλάδα
και θέλουν να επενδύσουν
σε αυτήν.
Οταν δουν ότι αυτό το
έργο θα «ξεκολλήσει» για
τα καλά και θα µπουν οι
πρώτοι γερανοί, θα αντιληφθούν όλοι πως κάτι
αλλάζει.
2021. Μέσα σε ένα κλίµα ευφορίας για µια πόλη
και µια χώρα που αλλάζει,
ανακοινώνεται από κάποιους σηµαντικούς Ελληνες
η χρηµατοδότηση ενός
µη κερδοσκοπικού πανεπιστηµίου.
Η Ελλάδα αρχίζει να
διεκδικεί πρωτεία όχι µόνο
στον τουρισµό, αλλά και
στη µόρφωση και την τεχνοκρατική κατάρτιση
φοιτητών από τα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή, την
Αφρική.

Διαπρεπείς Ελληνες
επιστρέφουν στον τόπο
τους και ιδρύουν κέντρα
έρευνας και µεταπτυχιακά
προγράµµατα σε τοµείς
αιχµής. Ελληνες φοιτητές
παίρνουν υποτροφίες, και
όχι δάνεια..., και κάνουν
αυτό που αγαπούν µένοντας στην Ελλάδα.
Είναι τόσο µακρινά και
ανέφικτα όλα αυτά; Δεν
νοµίζω.
Στο χέρι µας είναι. Αρκεί να βάλουµε εγκαίρως
τις συντεχνιακές και ιδεολογικές µας παρωπίδες
στην άκρη για λίγο και να
δούµε καθαρά τι αξίζουµε
και πώς µπορούµε να
απογειώσουµε τη χώρα.
Να µπούµε σε έναν ενάρετο κύκλο, όπου ο ένας
θα ξεκινάει ένα µεγάλο
έργο, ο άλλος θα το ολοκληρώνει και όλοι µαζί θα
πηγαίνουµε µπροστά.
Πληρώσαµε ακριβά το
τέλµα της αδράνειας και
της κλάψας. Πάµε παρακάτω!
ΤουΑλέξη
Παπαχελά
απότην
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

Το Άγγελμα

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Α.Β.Ε.Ε.

Θεµιστοκλέους 34 • Τρίκαλα 42100
Τηλ. (24310) 24.230, 23.727
• FAX: (24310) 24953
Ε- mail:plogos@otenet.gr
ΑΦΜ. 999472292• ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
AP.M.A.E. 54546/33/B/03/07
Για ενηµερωτικά κείµενα
και δελτία τύπου στο e-mail:
syntaktes.plogos@gmail.com

Όσο περισσότερο

```
Μπουτάρης:

σκέπτεται ο νους,

Πολλά «πράσινα»
στελέχη σε εκδηλώσεις ΣΥΡΙΖΑ

τόσο λιγότερο
μιλά η γλώσσα, και όσο
Να μπει τέλος εγγραφής 400 ευρώ στα
Πανεπιστήμια

(Και που να ξεκινήσει και
η… μεταγραφική περίοδος
των εκλογών!)

τόσο δυσκολότερα
```

εκφέρουμε γνώμη.
(Φραγκλίνος)

Κωστής Χρήστος
Σωτηρίου Ευαγγελία
Κάκια Ευαγγελία
Παπαθανασίου Χριστόφορος
Μπίνας Ματθαίος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ

Γιδόπουλος Παναγιώτης
Kόντας Άρης
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΟΙ

Κουτρούκα Αθανασία
Aυγέρη Δήμητρα

Ο “Πρωϊνός Λόγος”
κυκλοφορεί και στην
Αθήνα
Γνωστοποιείται ότι ο “Πρωϊνός
Λόγος” διανέµεται πλέον και στην
Αθήνα.
Όποιος επιθυµεί να προµηθευτεί την εφηµερίδα µας, µπορεί
να την βρει στα παρακάτω σηµεία
πώλησης της πρωτεύουσας:
- Σύνταγμα: Πλατεία Συντάγματος-Ερμού
-Ομόνοια:Έβερεστ
-Ομόνοια:Γιαννακόπουλος
- Πανεπιστημίου 44 (περίπτερο)
-Ακαδημίας-Σίνα(πάγκος)
-Σταδίου24(περίπτερο)

προσεκτικότερα εξετάζουμε
τα πράγματα

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

της ημέρας
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Οπου σταθείς
και όπου βρεθείς υποψήφιους
για βουλευτές βρίσκεις

E

τος2021.Η
Αθήναείναιμια
διαφορετική
πόλη.Εχειήδη
κατακτήσειθέση
στηνΕυρώπηως
έναςπροορισμόςμε
«άποψη».Γειτονιές
πουθεωρούνταν
τελειωμένεςκαι
απροσπέλαστες
έχουνγίνειμαγνήτης
γιαεναλλακτικούς
τουρίστες,όχιόμως
απόεκείνουςπου
θέλουνναρίξουν
μολότοφστη
βαλκανική
Ντίσνεϊλαντ.
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(Χαράτσι… ανεργίας!)

Το ανέκδοτο της ημέρας
Ταξιδεύανε για ώρες και κανείς απ το ζευγάρι δεν άνοιγε το στόµα του να
πει λέξη. Η προηγούµενη συζήτησή τους είχε καταλήξει σε διαφωνία και
κανείς δεν ήθελε να υποχωρήσει.
Κάποια στιγµή περάσανε κι από ένα αγρόκτηµα, όπου έβοσκαν κάτι γαϊδούρια
και µουλάρια.
- Μέλη της οικογένειάς σου; ρωτάει ο άντρας καγχάζοντας.
- Ναι, απαντάει η γυναίκα.
Παντρεύτηκα µακρινό συγγενή τους.

Γενική πρόγνωση για σήμερα

Ο ΚΑΙΡΟΣ
Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τετάρτη 20/2/2019
ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΘΡΙΟΣ. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ Η ΟΜΙΧΛΗ
ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.
ΑΝΕΜΟΙ: ΑΠΟ ΒΟΡΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
3 ΜΕ 4 ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΔΥΤΙΚΟΙ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ
ΕΩΣ 5 ΜΠΟΦΟΡ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:ΑΠΟ 05 ΕΩΣ
18 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.

Ο νέος νόµος δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να «ψάχνονται»,
να ενεργοποιούνται, να συµµετέχουν.
Εντάξει, και φυσιολογικό είναι
και λογικό. Οπου σταθείς και όπου
βρεθείς υποψήφιους βρίσκεις. Υποψήφιους για βουλευτές.
Κυρίως νέους ανθρώπους που
θέλουν να διαµορφώσουν µια νέα
πλειοψηφία, υποτίθεται για ένα
καινούργιο, διαφορετικό και ελπιδοφόρο µέλλον, για το αύριο που
σε τίποτα δεν θα θυµίζει το παρελθόν.
Κατά έναν περίεργο τρόπο το
ίδιο θέλουν να πετύχουν και οι παλαιότεροι – αυτοί µε πιο ιδεολογικούς όρους.
Αλλη κοινωνία, άλλο µοντέλο,
άλλες προδιαγραφές. Διάολε, τι
στο καλό; Ολοι ίδιοι είναι; Ετσι,
περιδιαβαίνοντας τις γειτονιές της
πρωτεύουσας και τις άλλες µεγάλες πόλεις, ανακαλύπτει κανείς
ανάµεσα στα άλλα και τις προσωπικές φιλοδοξίες.
Θεµιτές, ενταγµένες στο όποιο
κοµµατικό σχέδιο και, εν πάση περιπτώσει, υπό την απόλυτη έγκριση
του αρχηγού, που όσο πλησιάζει
η µέρα των εκλογών γίνεται και
αυστηρότερη. Αυτό ισχύει και για
την Αριστερά και για τη Δεξιά.
Δεν ισχύει, όµως, για τους άλλους. Γιατί σε αυτές τις εκλογές
ισχύει µια σχηµατική αλλαγή γύρω
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αµάν, θα πουν πολλοί.
Ποιος ασχολείται µε αυτά; Και
όµως, ο νέος νόµος πεισµατικά
επιµένει να δίνει τη δυνατότητα
σε πολίτες µικρούς και µεγάλους,
παράξενους και µε ιδέες, να «ψάχνονται», να ενεργοποιούνται, να
συµµετέχουν.
Ισως ξεχνάµε ότι, την ώρα που
«ο πονηρός πολιτευτής» ενεργοποιείται δηµοσίως και υπογείως,
χιλιάδες συµπολίτες µας, άδολοι
και πολλές φορές χωρίς προσωπικό συµφέρον, αγωνίζονται για
µια χίµαιρα.
Δεν είναι όλοι πολιτικάντηδες.
Και το περίεργο στην όλη ιστορία
είναι πως, παρά τις αντικειµενικές
διοικητικές δυσκολίες που έχει ο
νέος θεσµός, στην πραγµατικότητα
αλλάζει τα πράγµατα.
Και από αυτό έχουµε ανάγκη:
αλλαγή και όχι µπαλώµατα.
Υπάρχουν, λοιπόν, αυτοί οι άλλοι;
Αυτοί οι µόνοι, οι τρελαµένοι, µε
τις εµµονές, τις µικροσυλλογικοπροσπάθειες; Ναι, υπάρχουν, φτάνει να τους ανοίξουµε την πόρτα.

Του Βασίλη Λυριτζή
από το «ΕΘΝΟΣ»

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δηµοσιευόµενες απόψεις συνεργατών δεν εκφράζουν απαραίτητα
και τις απόψεις της εφηµερίδας µας.

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Δεν θα πρέπει να υπάρχει γιατρός
στο κολυμβητήριο;

Παράταση
έως και σήμερα

Πολλά τα παράπονα από γονείς και… παππούδες που
φροντίζουν για την μεταφορά μικρών παιδιών στο κολυμβητήριο Τρικάλων ότι υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη. Μιλώντας στον «Πρωινό Λόγο» έκαναν γνωστή την πικρία
τους ότι ενώ στο χώρο βρίσκονται καθημερινά εκατοντάδες
παιδιά δεν υπάρχει ιατρική υποστήριξη από κάποιον γιατρό. «Πήγαινα τα παιδιά μου στο κολυμβητήριο, τώρα τα
εγγόνια μου, αλλά η εικόνα είναι η ίδια όσο αφορά την
απουσία γιατρών», μας έλεγε κάτοικος των Τρικάλων. Μπορεί η εποχή να είναι… δύσκολη στα οικονομικά, αλλά δεν
αξίζει αυτή την «θυσία» η υγεία των παιδιών μας;

Παρατείνεται έως σήμερα στις 10 το
βράδυ η δυνατότητα εγγραφής νέων μελών στο Κίνημα Αλλαγής ενόψει του συνεδρίου που θα διεξαχθεί στις 30 & 31
Μαρτίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα members.kinimaallagis.gr, ενώ για οποιοδήποτε πρόβλημα σε εγγραφή ή επικαιροποίηση στοιχείων μπορούν να απευθυνθούν στο mitrookinimaallagis@gmail.com.
Αντίστοιχα, παρατείνεται και η ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων έως
αυτή την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου στις
2 μ.μ. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί
είτε μέσω της πλατφόρμας members.kinimaallagis.gr, είτε με αποστολή email στο
synedriokinimaallagis@gmail.com.

∫χρ.παπ.

Πολιτικό Σ-Κ
Εξαιρετικά ενδιαφέρον πολιτικά Σαββατοκύριακο είναι το
ερχόμενο. Το Σάββατο, το βράδυ, έρχεται στην χοροεσπερίδα
της ΝΟΔΕ (Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή) Τρικάλων ο
πρώην πρόεδρος της Βουλής
και της ΝΔ Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο οποίος είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής, και
την Κυριακή το πρωί ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης.
Μέχρι τις εκλογές αναμένονται και πολλές κινήσεις από
τα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία, σε τοπικό επίπεδο, διατηρούν μία “άμιλλα” εδώ και χρόνια σ’ αυτό το επίπεδο.

∫ Μ.α.Μπ.

Νέα κρούσματα ξυλοδαρμού
εργαζομένων σε νοσοκομεία
Δύο κρούσματα ξυλοδαρμού εργαζομένων σε νοσοκομεία το τελευταίο διάστημα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ). Το πρώτο την περασμένη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», από πατέρα
ασθενούς παιδιού που προσήλθε στο ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) για εξέταση και το δεύτερο σε βάρος γιατρού από τον γιο ασθενή που απεβίωσε στο Νοσοκομείο Καβάλας.
Τα δύο περιστατικά, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, «έρχονται να καταδείξουν ότι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία
είναι απροστάτευτοι στις ενέργειες ατόμων με παραβατική
συμπεριφορά που τα επισκέπτονται» και προσθέτει πως
«κάθε κακοποιό στοιχείο θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε κωλυσιεργία από τη μεριά των εναπομεινάντων
εργασιακά εξουθενωμένων εργαζόμενων. Δεν προλαβαίνουν γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό να εξυπηρετήσουν το πλήθος των περιστατικών με συμπτώματα γρίπης και άλλων ασθενειών και έχουν και το μόνιμο
φόβο μην φάνε ξύλο, επειδή δεν λαμβάνονται τα στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας στα Νοσοκομεία, λόγω έλλειψης
κονδυλίων (ελλιπής φύλαξη, ανύπαρκτα μέσα προστασίας)».

∫Ε.Κ.

Έκοψε αλυσίδα;

Ξανά χειμώνας

Έρχονται οι 100 δόσεις
για οφειλές σε δήμους
Ανάσα σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν
οφειλές σε δήμους από τέλη, φόρους, κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, πρόστιμα και κάθε είδους μισθώματα δίνει σχετική ρύθμιση, που
πρόκειται να ψηφιστεί εντός των
επόμενων ημερών από τη Βουλή και
ρυθμίζει τη δυνατότητα εξόφλησης
των οφειλών τους, απαλλαγμένων
πλήρως από τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα, σε έως 100 δόσεις.
Με τη ρύθμιση θα διευκολύνονται χιλιάδες φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που δεν είχαν αντικειμενική δυνατότητα εξόφλησης αυτών των επιπλέον υποχρεώσεων και την ίδια στιγμή θα τονωθούν και τα έσοδα των δήμων.
Αντίστοιχη διάταξη είχε προβλεφθεί και σε νομοσχέδιο του πρώην υπουργού
Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη που είχε θετικά αποτελέσματα για δήμους και
πολίτες.

∫

∫χρ.παπ.

CMYK

Ω.

Αλλάζει πρόσωπο ο καιρός από την
Παρασκευή το βράδυ και αναμένεται να
δείξει τα «δόντια» του με χιόνια ακόμα και
στην Αττική, καταιγίδες και κατακόρυφη
πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς. Από την Παρασκευή (22/2) και κυρίως κατά το Σαββατοκύριακο αναμένονται πολύ ψυχρές αέριες μάζες πολικής
προέλευσης αναμένεται να κατευθυνθούν
προς τη χώρα μας, δια μέσου της Ουκρανίας και της Μαύρης Θάλασσας.
Αυτό, σύμφωνα με την μετεωρολογική
υπηρεσία meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου, θα έχει ως αποτέλεσμα τη κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας (μεγαλύτερη των δέκα βαθμών) και γενικότερα τη σημαντική επιδείνωση του καιρού.
Υπομονή θα έρθει η άνοιξη που θα
πάει!

∫Ε.Κ.

4 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ
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ε αυξημένη
προσέλευση και
την "ΔΑΚΕ
Καθηγητών" να
αναδεικνύεται πρώτη
δύναμη διεξήχθησαν
χθες οι εκλογές στην
τοπική ΕΛΜΕ Τρικάλων
για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου
και των υπολοίπων
οργάνων στο
συνδικαλιστικό όργανο
των εκπαιδευτικών, σε
μια περίοδο που τα
προβλήματα του κλάδου
παραμένουν και μάλιστα
σε διαχρονική ισχύ.

Μ

Οι εκλογές διεξήχθησαν στα
γραφεία της τοπικής Ένωσης
από τις 9 το πρωί έως τις 7 το
απόγευμα και την ψήφο των
καθηγητών διεκδίκησαν πέντε
παρατάξεις, ενώ ψήφισαν 354
καθηγητές και υπήρξαν 340
έγκυρα ψηφοδέλτια. Επίσης,
καταγράφηκαν 8 άκυρα και 6
λευκά.
Έλαβαν η «ΔΑΚΕ Καθηγητών» 122 ψήφους και 3 έδρες
που αναδεικνύεται σε πρώτη
δύναμη, ακολουθεί η «Πρωτοβουλία Καθηγητών» με 103
ψήφους και 3 έδρες ενώ τρίτη
δύναμη καταγράφονται οι
«Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών» με 53 ψήφους και
δύο έδρες. Ακολουθεί η «Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών» με 49 ψήφους και 1
έδρα και τέλος η «Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών» με 13
ψήφους.

Οι υποψήφιοι
Συγκεκριμένα, υποψήφιοι με
τις «Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών» ήταν οι Γκουντούρα Λίτσα, Μιχαλάκης Κώστας και Νταμπαλής Παναγιώτης, με την «Αγωνιστική
Συσπείρωση Εκπαιδευτικών»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

τοπικά

Στις χθεσινές εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. στην ΕΛΜΕ Τρικάλων

Πρώτη δύναμη η "ΔΑΚΕ Καθηγητών"
•Την ψήφο των καθηγητών διεκδίκησαν πέντε παρατάξεις
ενώ οι εκλογές διεξήχθησαν στα γραφεία της τοπικής Ένωσης

Οι εκλογές διεξήχθησαν στα γραφεία της τοπικής Ένωσης από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα

οι Κανταρτζή Αγορή (Ηρώ),
Κουτελίδα Άννα, Κωστούλα
Μαρία, Μούτος Θεόδωρος,
Πατριώτη Σοφία, Πολύζος Βασίλειος, Τρίτου Γεωργία (Γιούλα) και Τσούβα Κωνσταντινιά
ενώ για το Ε.Σ. ο Κουτής Κωνσταντίνος.

Με τη «ΔΑΚΕ Καθηγητών»
υποψήφιοι για το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι οι Θεοχάρης
Δημήτριος, Κίτος Ευάγγελος,
Μουτογιώργος Δημήτριος, Πασχάλης Νικόλαος και Ροκκάς
Θωμάς. Για το Ε.Σ. υποψήφιοι
είναι οι Ζελενίτσας Ιωάννης

και Κωστής Νικόλαος.
Επίσης, με την «Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών» ήταν
υποψήφιοι οι Καμπουρόπουλος Ιωάννης, Καρνέζης Αθανάσιος, Μέμτσας Σπυρίδων και
Μπουλογεώργος Στέφανος,
ενώ με την «Πρωτοβουλία Κα-

θηγητών» οι Γιώτας Χρήστος,
Κόπανου Λίλια, Μάγγου Μαρία,
Μαγγούφη Βάσω, Μπουλογεώργος Θανάσης και Παπαζεύκου Ουρανία.
Τέλος, υποψήφιοι για το Ε.Σ.
ήταν οι Κουκοράβα Χριστίνα
και ο Παππάς Βασίλειος.

Να σημειωθεί ότι έως αργά
το βράδυ τα αποτελέσματα
δεν είχαν ανακοινωθεί ακόμα
και θα δημοσιευθούν στο αυριανό φύλλο του «Πρωινού
Λόγου».
Οι εκλογές των εκπαιδευτικών διεξάγονται σε μια κρίσιμη
περίοδο, καθώς οι μνημονιακές
πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια έχουν
υποβαθμίσει την εκπαίδευση με
κυριότερα χαρακτηριστικά τη
μείωση των δαπανών, τους μηδενικούς διορισμούς εκπαιδευτικών κ.ο.κ.
Οι καθηγητές διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς και τις
συντάξεις. Υπολογισμό της διετίας 2016 και 2017 στη μισθολογική εξέλιξη. Νέο μισθολόγιο
για το 2019 που θα αποκαθιστά
σταδιακά τα εισοδήματα, θα αίρει τις αδικίες και θα επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό, την
κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/16) για το
ασφαλιστικό και όλων των αντιασφαλιστικών – αντισυνταξιοδοτικών νόμων. Σταδιακή
αποκατάσταση όλων των συντάξεων, να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του εισοδήματός
μας. Αφορολόγητο στα 12.000
ευρώ. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.
Μείωση των συντελεστών του
ΦΠΑ στο 15%.
Ευαγγελία Κάκια

Οι τουριστικοί φορείς
των Τρικάλων εκπαιδεύονται
•Δήμος Τρικκαίων και e-trikala υλοποιούν και φέτος
τη 2η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας του Μύλου των Ξωτικών
ε σχεδόν 1.200.000 επισκέψεις το
2018-19, με αυξημένη αναγνωρισιμότητα
και εκατοντάδες χιλιάδες επισκέψεις,
τα Τρίκαλα εντάχθηκαν πλέον στον τουριστικό
χάρτη της χώρας. Ο Δήμος Τρικκαίων,
συνεισφέρει με μια ακόμη δράση,
στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.

Μ

ΚΩΝ. Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΥΡΩΝΟΣ 4 - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΗΛ.: 24310 26914

Μετά την πρώτη περυσινή
προσπάθεια, μαζί με την etrikala ΑΕ και την αδάπανη συνεργασία με την OPTIMAL
HR, αρχίζει ο δεύτερος κύκλος σεμιναρίων. Σεμινάρια
που θα απευθύνονται κατά
βάση στους φορείς όλων των
κλάδων του τουρισμού στα
Τρίκαλα και τα οποία θα διορ-

γανωθούν και φέτος από τον
Δήμο Τρικκαίων και την etrikala.
Στόχος τους, να βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών
στους εκατοντάδες χιλιάδες
επισκέπτες, να προσφέρουν
στοιχεία επικοινωνίας και αναβάθμισης των μέσων προώθησης των επιχειρήσεων,

Γαριβάλδη 1 Τρίκαλα
Τηλ.: 24310 78600
what's up: 6987 413 785
e-mail: nicosflioukas@gmail.com

να ενισχύσουν τους τρόπους
προσέλκυσης πελατών και να
συμβάλλει, κάθε ένας επαγγελματίας, στη βελτίωση του
οικονομικού του επιπέδου.
Είναι, πλέον, απαραίτητη, η
προσπάθεια να συμπληρωθεί το κενό που διαφαινόταν
στη βέλτιστη εξυπηρέτηση
των φιλοξενούμενων. Με τον
Μύλο των Ξωτικών να αποτελεί όχημα οικονομικής βελτίωσης για όλον τον νομό,
χρειάζεται αναβάθμιση των
υπηρεσιών προς κάθε πολίτη
– πελάτη, ώστε αυτός να γίνει
ο καλύτερος πρεσβευτής για
τον Δήμο Τρικκαίων και συνολικά τον νομό Τρικάλων.
Ένα πρώτο βήμα, ήταν η
δωρεάν συμβουλευτική και
το σεμινάριο από την Google,
για τις «Ψηφιακές Δεξιότητες
για τουριστικές επιχειρήσεις».
Η τεράστια ανταπόκριση των
τρικαλινών, απέδειξε ότι η
εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει μοχλό ενίσχυσης του

τουριστικού προϊόντος με
διαρκή οφέλη.
Ένα δεύτερο βήμα, τα συγκεκριμένα σεμινάρια της 2ης
Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας του Μύλου των Ξωτικών.
Το είδος των σεμιναρίων,
τις δράσεις, το περιεχόμενο,
θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για πρώτη φορά
όλοι οι επαγγελματίες του
τουρισμού, από όλον τον
νομό Τρικάλων, με τους αρμόδιους από την OPTIMAL
HR. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 στις 12:00,
στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εχουν ήδη προσκληθεί οι
πρόεδροι των ΔΣ των επί μέρους κλάδων (επισιτιστικός,
καφετεριών, εστίασης, διαμονής) και η συζήτηση είναι
ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο από τον συγκεκριμένο
τομέα.

τοπικά

Γ

ια το ζήτημα του
Κρατικού
Εργοστασίου
Ξύλου στην Καλαμπάκα
θα υπάρξει συνάντηση
μεταξύ Επιτροπής
Τρικαλινών και του
αναπληρωτή υπουργού
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Σωκράτη
Φάμελλου.

Η Κρατική Βιομηχανία Ξύ-
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Θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αθήνα

Συνάντηση για το Κρατικό
Εργοστάσιο Ξυλείας στην Καλαμπάκα
Στόχος είναι η πλήρη αξιοποίηση της μονάδας

Η Επιτροπή θα απαρτίζεται,
εκτός απροόπτου, από τον
δήμαρχο Μετεώρων Χρήστο
Σινάνη, τον αναπληρωτή
γραμματέα της ΝΕ Τρικάλων
του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Μπάτζιο
και τον Δασάρχη Καλαμπάκας
Χρήστο Πίσια, ενώ ενδέχεται
να δώσουν το παρών και οι
βουλευτές Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος,
Παναγιώτα Δριτσέλη και Χρήστος Σιμορέλης.
Η συνάντηση αναμένεται να
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα
αύριο Πέμπτη και ως αντικείμενο θα έχει την συνέχιση
λειτουργίας της εν λόγω μονάδας και την πλήρη αξιοποίησή της, τόσο ως βιομηχανία,
όσο και ως μέρος του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Η Κρατική
Βιομηχανία Ξύλου

ΤΕΤΑΡΤΗ

λου του Δασαρχείου Καλαμπάκας, λειτουργεί από το
1946, έχοντας συμβάλλει κα-

θοριστικά στην ανάπτυξη της
περιοχής και του τομέα παραγωγής δομικών προϊόντων

ξύλου και ξύλινων κατασκευών στη χώρα μας.
Η Κρατική Βιομηχανία υπήρ-

ξε ένα βιομηχανικό συγκρότητα παραγωγής προϊόντων
μηχανικής κατεργασίας ξύλου
και ξύλινων κατασκευών.
Εφάρμοσε πρωτοπόρα και μοναδική στην Ελλάδα καθετοποίηση σε 8 μονάδες κατεργασίας ξύλου στα 70 χρόνια
λειτουργίας της.
Οι 10ετίες απο 1950 έως
και 1990 υπήρξαν μια χρυσή
περίοδος ίδρυσης νέων μονάδων με εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τα ελληνικά δεδομένα. Η Βιομηχανία Ιδρύθηκε το 1946 απο την Δασική
Υπηρεσία.
•Το 1946 λειτούργησε το
Πριονιστήριο ξυλείας και ολοκληρώθηκε μέχρι το 1957
στην σημερινή θέση. Ήταν
ένα από τα πρώτα Πριονιστήρια στην Ελλάδα που εγκατέστησε η Δασική Υπηρεσία,
μια λαμπρή Υπηρεσία με τεράστια και άγνωστη στην κοι-

σελίδα 5

νωνία προσφορά στην ανάπτυξη του ορεινού και ημιορεινού χώρου στην πατρίδα
μας. Μέχρι τότε το σχίσιμο
των κορμών γινόταν στα νεροπρίονα. Μέχρι το 1959 εγκαταστάθηκαν επιπλέον Μονάδες υψηλής τεχνολογίας
όπως:
•Μονάδα παραγωγής Ηλεκτρικού ρεύματος (ατμογεννήτρια) από την καύση των
υπολειμμάτων του Πριστηρίου
με την οποία εκινείτο το Πριστήριο.
•Μονάδα Ξηραντηρίου ξυλείας και Μονάδα Εμποτισμού
στύλων με Πισσελαίου, που
λειτουργούσαν με ατμό της
ατμογεννήτριας.
•Το Εμποτιστήριο ξυλείας
με άλατα χαλκού, βορίου.
•Το 1960 λειτούργησε η
Μονάδα προκατασκευασμένων Ξύλινων Οικημάτων.
•Την περίοδο 1964 έως
1970 ιδρύθηκε το πρώτο Εργοστάσιο Μοριοσανίδων που
σταμάτησε τη λειτουργία του
το 1984.
•Το 1982 έως 1985 ιδρύθηκε η πρώτη Μονάδα παραγωγής Ξύλινων κατασκευών
υπαίθρου από εμποτισμένη
ξυλεία. Την ίδια περίοδο ιδρύθηκε νέο Πριονιστήριο ξυλείας
και νέο εμποτιστήριο ξυλείας
με άλατα.
Ματθαίος Μπίνας

Ζητάει ο εμπορικός κόσμος

Προστασία της 1ης κατοικίας
Τ
ην ευρύτερη
προστασία της
πρώτης κατοικίας
ζητάει ο εμπορικός
κόσμος, με αφορμή την
πρόσφατη επωφελή για
εκατοντάδες χιλιάδες
πολίτες ρύθμιση επί του
θέματος, μεταξύ
Κυβέρνησης και
τραπεζών, ως
αντικατάσταση του
λεγόμενοι νόμου
“Κατσέλη”.

«Δυστυχώς, στην κοινή γνώμη έχει περάσει λανθασμένα
η εντύπωση ότι η προστασία
της πρώτης κατοικίας πρέπει
να αφορά μόνο όσους έχουν
πάρει στεγαστικά δάνεια και
λόγω της οικονομικής κρίσης
είναι σε δυσχερή θέση, με
αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν
να χάσουν το σπίτι τους» επισημαίνεται από συνδικαλιστές
εμπόρους και σημειώνεται
«ωστόσο, το πρόβλημα είναι
πιο σύνθετο και αφορά άμεσα
χιλιάδες μικρούς και μεσαίους
επιχειρηματίες που αναγκάστηκαν να πάρουν ένα δάνειο
προκειμένου να αναπτύξουν
ή να διασώσουν την επιχεί-

Στις 27 Φεβρουαρίου
θα πιστωθεί το Εισόδημα
Αλληλεγγύης
•Πάνω από 55 εκατ. ευρώ
το συνολικό ποσό
Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους
55.072.928,13 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει
η καταβολή της πληρωμής μηνός Φεβρουαρίου
2019 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων
ανέρχεται στους 264.467 δικαιούχους.
Αυτό ορίζει απόφαση της υπουργού Εργασίας
Έφης Αχτσιόγλου, σύμφωνα με την οποία τα χρήματα θα πιστωθούν στις 27 Φεβρουαρίου, ενώ θα
είναι διαθέσιμα την επόμενη μέρα, στις 28 Φεβρουαρίου.

ρηση τους, βάζοντας υποθήκη
το σπίτι τους. Μόνο που για
αυτούς τους ανθρώπους δεν
έχουμε δει να γίνεται λόγος».

Τα “κόκκινα”
Στην συνέχεια, συνδικαλιστές έμποροι παραθέτουν τα
εξής: «Για να καταλάβουμε
το μέγεθος του προβλήματος,
σήμερα τα “κόκκινα” επιχειρηματικά δάνεια με προσημείωση κύριας κατοικίας ως
100.000 ευρώ αντιστοιχούν

σε περίπου 40.000 επιτηδευματίες, ενώ το “βάρος” τους
υπολογίζεται σε κάτι λιγότερο
από 1,5 δις ευρώ. Δηλαδή
δεκάδες χιλιάδες έμποροι
ζουν καθημερινά με το φόβο
της απώλειας του σπιτιού
τους, καθώς με τα μέχρι τώρα
δεδομένα δεν μπορούσαν να
τύχουν προστασίας επειδή
έχουν πτωχευτική ικανότητα».
«Δεν είναι μόνο οι κοινωνικές διαστάσεις που πρέπει
να μας απασχολούν αλλά και
οι καθαρά οικονομικές. Ένα
“κραχ” σε αυτή την κατηγορία
των οφειλετών είναι δεδομένο
ότι θα βυθίσει ακόμη περισσότερο την αγορά, οπότε μία
αρνητική εξέλιξη σε αυτό το
τόσο σοβαρό θέμα δεν θέτει
σε κίνδυνο μόνο την περιουσία
των οφειλετών επιχειρηματιών
αλλά θα προκαλέσει τριγμούς
σε όλο το επιχειρείν αλλά και
στην απασχόληση» υπογραμμίζουν έμποροι.

Όχι μόνο λογιστικά
«Η Κυβέρνηση οφείλει να
βρει μία συνολική λύση στο
πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων. Εμείς τονίζουμε και
αυτή τη διάσταση, δηλαδή μικρά επιχειρηματικά δάνεια που
δόθηκαν με προσημείωση της
κύριας κατοικίας. Και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όμως
οφείλουν να δουν αυτή την
παράμετρο, δεν είναι δυνατόν
όλα να εξετάζονται μόνο με
λογιστική προσέγγιση.
Πίσω από τους αριθμούς
υπάρχουν άνθρωποι. Και είναι
οι ίδιοι άνθρωποι που μέχρι
σήμερα έχουν σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος των συνεπειών της κρίσης και προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους και τους εργαζόμενους στις εργασίες τους,
υπό συνθήκες εξαιρετικά αντίξοες» τονίζουν έμποροι.
Ματθαίος Μπίνας

6 σελίδα
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ετά την
ολοκλήρωση
του κόμβου
στο Ριζαριό, ξεκίνησαν
χθες οι εργασίες για
την υλοποίηση του
κόμβου στα Μεγάλα
Καλύβια, στο πλαίσιο
του έργου που
υλοποιεί η Περιφέρεια
Θεσσαλίας.
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Για την κατασκευή του κόμβου στα Μεγάλα Καλύβια

Ξεκίνησαν οι εργασίες
• Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μέσω παράκαμψης από την Αγία Κυριακή
Οι κόμβοι

Πρόκειται για το δεύτερο
έργο που εντάσσεται στον
σχεδιασμό της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων,
για την κατασκευή 10 συνολικά κόμβων σε σημεία-καρμανιόλες του οδικού δικτύου
στην περιοχή μας, όπου
έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες πολίτες.
Συνολικά ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
σε 3 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Ο κόμβος κατασκευάζεται
στην εθνική οδό ΤρικάλωνΚαρδίτσας, στο ύψος του
ΤΕΦΦΑ και συγκεκριμένα
στην είσοδο που εξυπηρετεί
τα Μεγάλα Καλύβια και τις
Καρυές.
Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μέσω παράκαμψης από την Αγία Κυριακή, με την προσοχή των
οδηγών να κρίνεται επιβεβλημένη μια και το συγκεκριμένα τμήμα κρύβει παγίδες.
Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας
του οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων
με την τροποποίηση υφισταμένων διασταυρώσεων σε

κυκλικούς κόμβους.
«Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την ασφαλέστερη επικοινωνία των ανθρώπινων κοινοτήτων και
την μεταφορά των εμπορευμάτων.
Η κατασκευή των κόμβων
αυτών κρίθηκε απαραίτητη
λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου
και της αναμονής των οχημάτων στα υφιστάμενα φανάρια» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ.
Χρήστος Μιχαλάκης.

e-mail: kalliagra.avgeri@gmail.com

-Καλαμπόκι συσκευασμένο και χύμα
-Κριθάρι συσκευασμένο και χύμα
-Σιτάρι συσκευασμένο και χύμα
-Βαμβακόπιτα σακιά
πρωτεΐνη 24%, λίπος 6%
-Τριφύλλι Pellet πρωτεΐνη 18-19%
-Ηλιάλευρο
-Ισορροπιστές εισαγωγής

-Μείγμα συντήρησης αγελάδων
ελευθέρας βοσκής ΤΙΜΗ ΕΚΠΛΗΞΗ
-Πίτυρα χοντρά
-Σογιάλευρο συσκευασμένο
και χύμα πρωτεΐνη 46-47%
-Ενσίρρωμα καλαμπόκι
-Σκυλοτροφές
-Ζεόλιθος

Συσκευασμένες Ζωοτροφές για όλα τα ζώα

Πώληση λιανική και χονδρική
CMYK

Ειδικότερα, θα κατασκευαστούν κόμβοι στην Εθνική
οδός Τρικάλων – Λάρισας
με οδούς προς Τρίκαλα,
Πύλη και Μεγαλοχώρι (περιοχή Μεγαλοχωρίου), στην
Εθνική οδός Τρικάλων –
Καρδίτσας με περιφερειακή
οδό προς Εθνική οδό Τρικάλων – Λάρισας και με
οδούς προς Τρίκαλα και
Πύλη (είσοδος πόλης Τρικάλων), στην Εθνική οδός
Τρικάλων – Πύλης με περιφερειακές οδούς προς διασταυρώσεις Καλαμπάκας και
Καρδίτσας (περιοχή μύλου
«Τσαγκάδα»), στη διασταύρωση Εθνικής οδού Τρικάλων – Ιωαννίνων με τοπικές
οδούς στην είσοδο Μαλακασίου, στη διασταύρωση
επαρχιακής οδού Βαλτινού
– Δενδροχωρίου με οδό
προς Διαλεχτό και λοιπές
τοπικές οδούς, στη διασταύρωση οδού από Εθνική οδό
Τρικάλων – Καλαμπάκας
προς Σαρακίνα με οδό προς
Περιστέρα και λοιπές τοπικές οδούς, στη διασταύρωση παλαιάς Εθνικής Οδού
Τρικάλων – Λάρισας με οδό
εισόδου από νέα Εθνική οδό
Τρικάλων– Λάρισας προς
Φαρκαδόνα και στη διασταύρωση νέας γέφυρας στην
είσοδο του Δ.Δ. Θεόπετρας
με τοπικές οδούς.
Ευαγγελία Κάκια

τοπικά

Σχεδιάζει η δημοτική Αρχή Τρικκαίων το επόμενο διάστημα

Ανάδειξη και αξιοποίηση
του λόφου του Προφήτη Ηλία
•Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Παζαΐτη το έργο προβλέπει
την αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του λόφου
ην ανάδειξη και την
αξιοποίηση του
λόφου του Προφήτη
Ηλία σχεδιάζει η
δημοτική Αρχή
Τρικκαίων, ώστε να
δημιουργηθεί ένας
χώρος περιπάτου,
αναψυχής και άθλησης
για τους πολίτες.

Τ

Ήδη, έχει ζητηθεί η εκπόνηση μελέτης (σ.σ. από τεχνικό σύμβουλο), ώστε να αναζητηθεί η καλύτερη δυνατή
πρόταση για την ανάδειξη αυτού του σημαντικού χώρου
της πόλης.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Παζαΐτη «στόχος του παρόντος
έργου είναι η διαμόρφωση
ενός συνολικού σχεδίου για
την προστασία, την ανάδειξη
και την αξιοποίηση του λόφου
του Προφήτη Ηλία, έτσι ώστε
αυτός να ανοίξει προς τους
πολίτες ως ένας χώρος περιπάτου, περιήγησης, αναψυχής και άθλησης στον οποίο
φιλοξενούνται ήπιες εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές και
πολιτιστικές δραστηριότητες».
Όπως είπε «πρόκειται για
ένα σύνθετο έργο τεχνικού
συμβούλου που απαιτεί το
συνδυασμό και τη συνεργασία
διαφορετικών ειδικοτήτων,
ώστε να παραχθεί ένα συνολικό, στρατηγικό και υλοποιήσιμο τμηματικά σχέδιο για το
λόφο του Προφήτη Ηλία που
να εγγυάται τη μακροχρόνια
προστασία του και τη σύνδεσή
του με τις λειτουργίες της πόλης και τις ανάγκες των πολιτών» ανέφερε ο κ. Παζαΐτης.
Σημειωτέον, η μελέτη αναμένεται να είναι έτοιμη σε δύο

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παζαΐτης
μήνες περίπου.

Το έργο
Συγκεκριμένα, το έργο προβλέπει την αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του λόφου (φυσικό
περιβάλλον, υφιστάμενες υποδομές και εγκαταστάσεις, ποιότητα αστικού εξοπλισμού και
φωτισμού, προσβασιμότητα
και κατάσταση δρόμων και
μονοπατιών). Με τον τρόπο
αυτό θα αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
περιοχής, τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει και οι πιθανοί
μελλοντικοί κίνδυνοι καθώς
και οι βασικοί άξονες της

στρατηγικής για την ανάδειξη
και αναβάθμιση του λόφου
Προφήτη Ηλία.
Ειδικότερα, θα εκπονηθεί
ένα σχέδιο για το σύνολο της
περιοχής του λόφου που θα
περιλαμβάνει κατηγοριοποίηση βασικών χωρικών ενοτήτων και λειτουργιών και διαμόρφωση των βασικών στρατηγικών για την ανάδειξη και
αναβάθμιση του λόφου και
θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό
και την κατηγοριοποίηση του
δικτύου μονοπατιών εντός του
λόφου (πεζοπορικά, ποδηλατικά, μονοπάτια «ορεινού» τρεξίματος κ.α.), ενώ θα εμπεριέχει και ιεραρχεί σημεία και
μεθοδολογίες παρεμβάσεων
(στάσεις εντός και μεταξύ των
μονοπατιών, ζώνες υφιστάμενων και νέων λειτουργιών και
συνδέσεων μεταξύ τους κ.α.).
Μεταξύ των παρεμβάσεων
είναι η μετατροπή του υφιστάμενου ζωολογικού κήπου,
σε Πάρκο Ενδημικής Χλωρίδας & Πανίδας, η δημιουργία
πάρκου εναλλακτικών δρα-

στηριοτήτων και πάρκου περιπέτειας, η δημιουργία θεματικού πάρκου «Κιβωτός του
Νώε», εντός του οριοθετημένου χώρου του Ζωολογικού
Κήπου, με αξιοποίηση των
υφισταμένων κτιριακών υποδομών, η οργάνωση και σχεδιασμός των συνδέσεων μεταξύ υφιστάμενων και νέων
εγκαταστάσεων και χρήσεων
στο Πάρκο (Εκκλησία, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) και διερεύνηση ανάδειξης νέων σημείων ενδιαφέροντος και συνδέσεων (π.χ.
πρώην Στρατοπέδου Πούλιου,
τόπος ιστορικής μνήμης στα
Νταμάρια, ανενεργό λατομείο), ο σχεδιασμός τυπικών
περιπατητικών διαδρομών, μονοπατιών ορεινού τρεξίματος,
διαδρομών ορεινής ποδηλασίας, σημείων στάσης και συνάντησης, θέσεων θέας (υλικά, στοιχεία αστικού εξοπλισμού και επίπλωσης κ.α.) και
ένα πρότυπο Μελισσοκομικό
Εκπαιδευτικό Κέντρο.
Ευαγγελία Κάκια
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Πιάστηκαν στα… πράσα!
•Εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις
κλοπών που διαπράχθηκαν στα Τρίκαλα
Πιάστηκαν στα… πράσα ή καλύτερα στο σούπερ
μάρκετ! Ο λόγος για δυο άτομα 45 και 50 ετών που επιχείρησαν να «αδειάσουν» σούπερ μάρκετ, αλλά τελικά
βρέθηκαν στο… αστυνομικό τμήμα! Όλα έγιναν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, όπου εξιχνιάστηκαν
άμεσα από το Τμήμα Ασφάλειας Τρικάλων τρεις περιπτώσεις κλοπών και συνελήφθησαν) το μεσημέρι στα Τρίκαλα του περασμένου Σαββάτου, από αστυνομικούς της
Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων,
δύο άτομα, ηλικίας 45 και 50 ετών.
Ειδικότερα οι δράστες διέπραξαν τρεις κλοπές από
ισάριθμα σούπερ μάρκετ, αφαιρώντας συνολικά τρόφιμα,
ποτά και είδη ενδυμάτων, μεταβαίνοντας σ’ αυτά με Ι.Χ.
επιβατικό αυτοκίνητο.
Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο συνεργών.
Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα των δραστών,
το οποίο κατασχέθηκε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα
κλοπιμαία που αποδόθηκαν νομότυπα, καθώς επίσης και
ένα μαχαίρι, τα χρηματικά ποσά των (680) ευρώ και των
(100) δολαρίων Η.Π.Α. και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Τρικάλων.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων στην Ελλάδα
και τα Τρίκαλα
Μια πολύ σημαντική εσπερίδα για τον ρόλο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στη χώρα μας, πραγματοποιείται στα Τρίκαλα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που
ενισχύει δράσεις και έργα σε όλη τη χώρα, στη Θεσσαλία
κι στα Τρίκαλα, ενημερώνει τους πολίτες μαζί με τον Δήμο
Τρικκαίων. Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, στις
20.00, στο Μουσείο Τσιτσάνη, πραγματοποιείται εσπερίδα, με θέμα ακριβώς τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στην
Ελλάδα.
Ουσιαστικά η ημερίδα έχει ως στόχο τη διεύρυνση των
γνώσεων για τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ και τα χρηματοδοτικά «εργαλεία» που ήδη χρησιμοποιούνται σε έργα,
στην Ελλάδα και στην περιοχή των Τρικάλων. Το πρόγραμμα είναι το ακόλουθο:
20.00-20.10: Χαιρετισμοί
20.10-20.15: Η ΕΤΕπ στην Ελλάδα - Ομιλητής: Γιάννης
Καλτσάς, Διευθυντής της Διεύθυνσης για τις Δραστηριότητες της ΕΤΕπ σε Ελλάδα και Κύπρο.
20.15-20.40:Χρηματοδοτικά εργαλεία – Συνεργασία με
ΕΤΕπ
- Εγγυοδοσία μικρών επιχειρήσεων - Ομιλητής: Αναστάσιος Λάππαs, πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας
- Αναπτυξιακός νόμος – Ομιλητής: Σάκης Παπαδόπουλος, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Τρικάλων, μέλος Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής
- Η ΕΤΕπ φέρνει τον Φιλόδημο στους Δήμους - Ομιλητής: Δημ. Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικκαίων
20.40-20.50: Αναπτυξιακές ευκαιρίες για το μέλλον - Ομιλητής: Γιάννης Καλτσάς, Διευθυντής της Διεύθυνσης
για τις Δραστηριότητες της ΕΤΕπ σε Ελλάδα και Κύπρο.
20.50-21.00: Ερωτήσεις - Συζήτηση

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ-ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας
Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συν/σμός ΜΕΤΕΩΡΩΝ ενημερώνει όλους τους ενεργούς γεωργούς να υποβάλουν
αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 (Βιολογική Γεωργία) από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας για ενημέρωση και υποβολή
αιτήσεων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24320 22426-24320
22507.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ.ΓΑΛ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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τις 28 Φεβρουαρίου
“ανοίγει” τελικά το
πρόγραμμα
βιολογικής γεωργίας και
“κλείνει” στις 28
Μαρτίου, οπότε οι
ενδιαφερόμενοι
παραγωγοί οφείλουν να
υποβάλλουν αιτήσεις
εντός του
προαναφερθέντος
χρονικού διαστήματος.

Στην πρόσκληση μπορούν
να εντάξουν τα αγροτεμάχιά
τους όλοι οι ενεργοί αγρότες
που έκαναν ΟΣΔΕ το 2018
(έτος βάσης). Οι επιλέξιμες
καλλιέργειες είναι: Ελιά, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια,
σταφύλια οινοποιήσιμα, καλαμπόκι, χειμερινά σιτηρά,
μηδική, άλλα κτηνοτροφικά
ψυχανθή, όσπρια, φυλλώδη
λαχανικά, σταυρανθή (μπρόκολο, κουνουπίδη κ.λπ), βολβώδη (κρεμμύδι, σκόρδο
κ.λπ), καρότο, πατάτα και
ακρόδρυα.
Αν ο καλλιεργητής επιθυμεί
να εντάξει αγροτεμάχια που
είναι ήδη πιστοποιημένα ως
βιολογικά τότε αυτά εντάσσονται στη Δράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε
βιολογικές πρακτικές» («παλιοί» 5ετής δέσμευση). Τα
αγροτεμάχια που δεν είναι πιστοποιημένα και θα μετατρα-
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Αρχίζει τελικά η περίοδος υποβολής αιτήσεων ένταξης
στην βιολογική γεωργία, και λήγει 28 Μαρτίου

Στις 28 Φεβρουαρίου

πούν σε βιολογικά, εντάσονται
στη Δράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές» (νεοεισερχόμενοι 3ετής δέσμευση). Σε
κάθε περίπτωση η αίτηση μπορεί να αφορά και τις δύο δράσεις.
Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων,

Κριτήρια
Τα αιτούμενα προς ένταξη
αγροτεμάχια, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τόσο
κατά την υποβολή της αίτησης
στήριξης όσο και καθ’ όλη τη
διάρκεια της δέσμευσης τα
παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
α) να είναι δηλωμένα στην
ΕΑΕ του υποψηφίου κατά το
έτος 2018

Εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο

Η

Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπενθυμίζει
τους υπόχρεους για τα παρακάτω:
Α. Όπως ενημερώσαμε με
το υπ’ αριθ.’ 1 ανωτέρω σχετικό
έγγραφό μας, για την αποστολή
στη χώρα μας ή από τη χώρα
μας σε άλλα Κράτη Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης φυτών,
φυτικών προϊόντων και άλλων
αντικειμένων που αναφέρονται
στο Παράρτημα V, Μέρος Α
του ΠΔ 365/2002 (ΦΕΚ 307Α)
ή γενικά για την διακίνησή τους
στην Κοινότητα, θα πρέπει τα
ανωτέρω να συνοδεύονται με
Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο.
Μεταξύ άλλων, στην τελευταία επικαιροποίηση του Παραρτήματος V, Μέρος Α του
ΠΔ 365/2002 (ΦΕΚ 307Α), περιλαμβάνονται σημαντικά είδη
για την περιοχή μας όπως:
Φυτά Καστανιάς, Ελιάς, Μηλοειδών (Κυδωνιά, Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνοκάρπων (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά κ.α.)
που προορίζονται για φύτευση
Φυτά Λαχανοκομικών (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Καρπούζι, Πεπόνι, Αγγούρι, Μαρούλι, Λάχανο κ.α.) που προορίζονται για φύτευση
Καρποί εσπεριδοειδών με
φύλλα και ποδίσκους
Φυτά που προορίζονται για
φύτευση, καλλωπιστικών και
δασικών ειδών (Πλάτανος, Λεύκα, Δρυς κ.α.)
Κόνδυλοι Πατάτας
Σπόροι Μηδικής, Ηλίανθου,
Φασολιού, Βαμβακιού, Τομάτας
κ.α.
Το τμήμα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσία
μας τηρεί αρχείο Φυτοϋγειονομικού Μητρώου στο οποίο υπο-

χρεούται να εγγραφεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που
για επαγγελματική χρήση:
Εισάγει φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα του
Παραρτήματος V, Μέρος Α και
Β.
Παράγει φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα του
Παραρτήματος V, Μέρος Α και
Β.
Συγκεντρώνει ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και
άλλων αντικειμένων του Παραρτήματος V, Μέρος Α και Β.
Διακινεί ποσότητες φυτών,
φυτικών προϊόντων και άλλων
αντικειμένων του Παραρτήματος V, Μέρος Α και Β.
Παράγει πατάτες ή καρπούς
των ειδών Citrus L., Fortunella
Swingle, και Poncirus Raf.
Η μη εγγραφή των υπόχρεων
στο φυτοϋγειονομικό μητρώο
επισύρει τόσο τις διοικητικές
κυρώσεις του άρθρου 34α όσο
και τις ποινικές κυρώσεις του
άρθρου 35 του Ν. 2147/1952
(Α155) όπως ο νόμος αυτός
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3
του Ν. 2538/1997 (Α242).
Β. Σε συνέχεια, υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους
εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων για τα παρακάτω:
Κάθε εξαγωγέας που προγραμματίζει την εξαγωγή προς
μία τρίτη χώρα μιας αποστολής
φυτών, φυτικών προϊόντων ή
άλλων αντικειμένων, επικοινωνεί
έγκαιρα με την αρμόδια υπηρεσία φυτοϋγειονομικού ελέγχου της εν λόγω χώρας
(NPPO=National Plant Protection Organization) για να πληροφορηθεί τις επίσημες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις
όπως εκάστοτε ισχύουν κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας
της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας των Φυτών (IPPC=International Plant Protection Con-

vention), ως εξής:
https://www.ippc.int/en/countries/ → επιλογή χώρας (Countries) → IPPC Official Contact
Point
Ακολουθώντας την παραπάνω πορεία μπορεί να έχει πληροφορίες σχετικά με το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου
επικοινωνίας, τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, fax,
email) και την ιστοσελίδα της
αρμόδιας υπηρεσίας φυτοϋγειονομικού ελέγχου.
Τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της τρίτης χώρας όπως
ισχύουν κατά την περίοδο της
εξαγωγής, ο ενδιαφερόμενος
εξαγωγέας τις γνωστοποιεί
στην Υπηρεσία μας προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχετικός φυτοϋγειονομικός έλεγχος και η έκδοση του Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας.
Η Διεύθυνση Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να
επικοινωνεί με την αρμόδια
υπηρεσία φυτοϋγειονομικού
ελέγχου μιας τρίτης χώρας σε
εξαιρετικές ή και σε άλλες περιπτώσεις που αυτό κρίνεται
απαραίτητο.
Εξ’ αιτίας των συχνών και
σοβαρών προβλημάτων που
δημιουργούνται από τη μη
ορθή εφαρμογή της παραπάνω
διαδικασίας, ενημερώνουμε
τους ενδιαφερόμενους εξαγωγείς ότι χωρίς την προηγούμενη
γνωστοποίηση στην Υπηρεσία
μας των επίσημων φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της χώρας εξαγωγής, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί φυτοϋγειονομικός έλεγχος και
επομένως δεν μπορεί να εκδοθεί Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας.

β) να κατέχονται νόμιμα κατά
την ένταξη και για κάθε έτος,
καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης
γ) ειδικά για τη δράση 11.2.1
του Υπομέτρου 11.2, να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π μέχρι και την
έκδοση της παρούσας
δ) στην περίπτωση των μόνιμων καλλιεργειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου υποψηφίου για το
έτος 2018, με επιλέξιμη για
τη δέσμευση μόνιμη καλλιέργεια
ε) στην περίπτωση που τα
προς ένταξη αγροτεμάχια
έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του
υποψηφίου για το έτος 2018
με συγκαλλιέργεια, τα αγροτεμάχια είναι επιλέξιμα προς
ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και
11.2.1, υπό προϋποθέσεις.
Στην περίπτωση συγκαλλιέργειας αροτραίων καλλιεργειών,
επιλέξιμων ή μη, εντάσσεται
το σύνολο του αγροτεμαχίου

και το αγροτεμάχιο πληρώνεται στο σύνολό του εφόσον,
κατά τη διάρκεια υλοποίησης
των δεσμεύσεων, καλλιεργηθεί
με επιλέξιμη αροτραία καλλιέργεια
στ) στην περίπτωση που τα
προς ένταξη αγροτεμάχια
έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του
υποψηφίου για το έτος 2018
με ακαλλιέργητο περιθώριο,
η έκταση αυτή είναι επιλέξιμη
προς ένταξη στις δράσεις
11.1.1 και 11.2.1 μόνο για
αγροτεμάχια που στην ΕΑΕ
του υποψηφίου για το έτος
2018, έχουν δηλωθεί με αροτραίες καλλιέργειες/φυλλώδη
λαχανικά/ σταυρανθή/βολβώδη/καρότο/ πατάτα/όσπρια,
υπό την αίρεση δήλωσης στις
ΕΑΕ των ετών εφαρμογής, του
ακαλλιέργητου περιθωρίου με
επιλέξιμες για ενίσχυση αροτραίες καλλιέργειες/φ υλλώδη
λαχανικά/ σταυρανθή/βολβώδη/καρότο/ πατάτα/όσπρια
ζ) στην περίπτωση που ένα
προς ένταξη αγροτεμάχιο έχει
δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018 ως

καλλιεργούμενο και με επίσπορες καλλιέργειες (επιλέξιμες ή μη), το αγροτεμάχιο εντάσσεται και πληρώνεται στο
σύνολό του, μόνο για την κύρια
καλλιέργεια και εφόσον αυτή
είναι επιλέξιμη.
η) τα οριζόμενα στα ανωτέρω σημεία ε), στ) και ζ) που
σχετίζονται με την περίοδο
υλοποίησης των δεσμεύσεων,
ισχύουν αποκλειστικά στην περίπτωση που στην ενταγμένη
έκταση τηρήθηκαν οι απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής
νομοθεσίας για τη βιολογική
παραγωγή
θ) το ελάχιστο μέγεθος των
υπό ένταξη αγροτεμαχίου που
έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του
2018 του υποψηφίου να ανέρχεται σε 0,1 Ha (εκτάριο), το
οποίο πρέπει να διατηρείται
σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια
της περιόδου δέσμευσης ι) τα
αγροτεμάχια με αροτραίες
καλλιέργειες τα οποία σύμφωνα με την ΕΑΕ του υποψηφίου έτους 2018 είχαν καλλιεργηθεί με μη επιλέξιμες για
ενίσχυση καλλιέργειες, είναι
κατ’ αρχήν επιλέξιμα για ένταξη υπό την αίρεση δήλωσης
στις ΕΑΕ των ετών εφαρμογής,
επιλέξιμων για ενίσχυση αροτραίων καλλιεργειών.
Ματθαίος Μπίνας
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Ετήσιος χορός

Χειροτονία του Αρχιδιακόνου της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης
και Σταγών π. Παναγιώτη Σπαθή σε Πρεσβύτερο Οικονόμο Σταυροφόρο

ην Περασμένη Κυριακή,
πρώτη Κυριακή της
κατανυκτικής περιόδου του
Τριωδίου, ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών
κ. Χρυσόστομος Χοροστάτησε του
Όρθρου και προεξήρχε της Θείας
Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Τρικάλων.

Τ

Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Σεπτός μας Ποιμενάρχης τέλεσε
την εις Πρεσβύτερον Χειροτονία του
Αρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως
Τρίκκης και Σταγών π. Παναγιώτου Σπαθή, σκορπίζοντας χαρά και συγκίνηση
στους οικείους του, αλλά και τους
απλούς πιστούς που κατέκλυσαν τον
Ιερό Ναό.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, απευθυνόμενος προς τον χειροτονούμενο,
του υπενθύμισε ότι πρόκειται για μία πολύ
σημαντική μέρα στη ζωή του και πως
αυτή η μέρα είναι μεγάλη για την τοπική
μας εκκλησία, διότι ένας νέος πρεσβύτερος έρχεται να κυκλώσει το θυσιαστήριο του Κυρίου.
Συνεχίζοντας του θύμισε όλα όσα βιώσαν από κοινού αυτά τα χρόνια της διακονίας του. Τον προέτρεψε από όλα
όσα είδε και έζησε να κρατήσει μόνο τα
καλά και ωφέλιμα και κάλεσε τον π. Πα-

ναγιώτη, να σταθεί άξιος της μεγάλης
αποστολής και του έργου της ιερωσύνης.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην ανάγκη
που έχει σήμερα η Αγία μας Εκκλησίας
από Λειτουργούς που να είναι αφιερωμένοι στο λειτούργημα και στο υπούργημα της ιερωσύνης.
Τέλος ο Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος ευχήθηκε στον π. Παναγιώτη οι ευχές και οι προσευχές του Γέροντος του
π. Ιγνατίου, καθώς και των παρευρισκο-

μένων πατέρων που προσήλθαν και κύκλωσαν το θυσιαστήριο να τον συνοδεύουν.
Τους ύμνους της Θείας Λειτουργίας
τους ύμνους έψαλλε χορωδία υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου κ. Δημητρίου Λάσκου.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Χειροθέτησε σε Σταυροφόρου Οικονόμο τον π. Παναγιώτη.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Τα Τρίκαλα αποχαιρέτησαν τον Ηγούμενο της Ι.Μ. Θεοτόκου Ορφανού
• Με συγκίνηση η τοπική Εκκλησία της Τρίκκης και Σταγών αποχαιρέτησε τον Ηγούμενο
της Ι.Μ. Θεοτόκου Ορφανού Αρχιμανδρίτη Δωρόθεο που κοιμήθηκε σε ηλικία 57 ετών
ε κλίμα συγκίνησης έγινε χθες η Εξόδιος Ακολουθία στο Καθολικό
της Ιεράς Μονής Θεοτόκου
Ορφανού Οιχαλίας του μακαριστού Ηγουμένου της Μονής
Αρχιμανδρίτη Δωροθέου.
Στην Εξόδιο Ακολουθία προεξήρχε ο συντοπίτης του από
την Μαγνησία Μητροπολίτης
Κερκύρας Νεκτάριος, συμμετοχή του Μητροπολίτου Βρεσθένης Θεοκλήτου, Αμορίου
Νικηφόρου (του Οικουμενικού
Θρόνου) και του οικείου Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών
Χρυσοστόμου.
Θλίψη και συγκίνηση έφερε
στην περιοχή της Οιχαλίας,
αλλά και γενικότερα σε όλο το
νομό Τρικάλων η είδηση της
κοίμησης του Ηγούμενου της
Ιεράς Μονής Θεοτόκου Ορφανού Οιχαλίας Αρχιμανδρίτη
Δωρόθεο. Ένας ιερωμένος που
κατάφερε με τη πίστη του να
δώσει πνευματική πνοή στο

Σ

Μοναστήρι, αλλά δυστυχώς
μόλις σε ηλικία 57 ετών έφυγε
από την ζωή. Η ανακοίνωση της
Μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών αναφέρει:
Ο μακαριστός π. Δωρόθεος
καταγόταν από το Βόλο. Χειροτονήθηκε Διάκονος την 15η
Αυγούστου 1982 στην Ιερά
Μονή Άνω Ξενιάς Βόλου υπό
του τότε Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κυρού
Χριστοδούλου.
Χειροτονήθηκε Πρεσβύτε-

ρος την 26η Οκτωβρίου 1986
στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βόλου και αυθημερόν Χειροθετήθηκε σε Αρχιμανδρίτη
υπό του τότε Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κυρού
Χριστοδούλου
Έκτοτε διακόνησε το Ιερό
Θυσιαστήριο στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Ν. Αγχιάλου
και Αγίου Αντωνίου Αγιάς έως
7 Μαρτίου 1989 οπότε και έλαβε Κανονικό Απολυτήριο Γράμμα για την Ιερά Μητρόπολη Λα-

ρίσης και Τυρνάβου.
Εκεί υπηρέτησε ως εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμπελώνα,
Αγίου Γεωργίου Νίκαιας Λαρίσης, Αγίου Δημητρίου Λαρίσης, Αγίου Γεωργίου Μοσχοχωρίου Λαρίσης, Αγίου Γεωργίου Λαρίσης έως 23 Αυγούστου 2004 οπότε και έλαβε
Κανονικό Απολυτήριο Γράμμα
για την Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών.
Από 15 Νοεμβρίου 2004 μέχρι την κοίμησή του διετέλεσε
Ηγούμενος της Ιεράς Μονής
Γεννήσεως της Θεοτόκου Ορφανού.
Όλα αυτά τα χρόνια με την
καλοσύνη, την πραότητα και το
γνήσιο μοναχικό και ιερατικό
του ήθος ενέπνεε τους εκάστοτε ενορίτες του, τους επισκέπτες της Ιεράς Μονής, αλλά
και όλους όσους είχαμε την ευλογία να την γνωρίσουμε.
ΧΡ. ΠΑΠ.

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 & στην αίθουσα συνεστιάσεων του «Mouzaki Palace», o Πολιτιστικός και
Μορφωτικός Σύλλογος Γόμφων “OI ΓΟΜΦΟΙ” και η ομάδα μπάσκετ του Γ.Σ. Γόμφων, διοργανώνουν από κοινού
τον ετήσιο χορό τους και σας καλούν να περάσετε μαζί
μία αξέχαστη βραδιά, γεμάτη μουσική και χορό σε ένα
ατελείωτο γλέντι μέχρι πρωίας!!!
Για το σκοπό αυτό οι διοργανωτές έχουν σχεδιάσει &
καλέσει πολυμελές λαϊκοδημοτικό σχήμα με ναυαρχίδα
τον χρυσοδάκτυλο στο κλαρίνο Θοδωρή Χαλιάσο & τον
μοναδικό Κώστα Αντωνίου στο τραγούδι…
Είσοδος: 15€ για ενήλικες, 10€ για τους μικρούς φίλους, συμπεριλαμβανομένων φαγητού & άφθονου ποτού.
Τιμή φιάλης: 60€
Ώρα έναρξης: 10:00μμ.
Τηλ. κρατήσεων: 6982 636 273

Κοπή πίτας του Πολιτιστικού
Συλλόγου Κρανιάς Ασπροποτάμου
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιάς Ασπροποτάμου σας
προσκαλεί στην κοπή της βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 6 μ.μ.
στο “Φρούριο”.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΦΜΤ και ΣΟΝΤ
Ο Σύλλογος Φίλων της Μουσικής (ΣΦΜΤ) και η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Τρικάλων (ΣΟΝΤ) προσκαλούν όλα τα μέλη, τους φίλους και τους γονείς των παιδιών που μετέχουν στην Ορχήστρα
στην εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019
και ώρα 12:15 στην Δωροθέα Σχολή (κτήριο Φιλαρμονικής, οδός
Στρ. Σαράφη).
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:
α) Την καθιερωμένη κοπή της πίτας του Συλλόγου και της Συμφωνικής Ορχήστρας,
β) Την παρακολούθηση μικρής συναυλίας με παλιά και νέα έργα
από το ρεπερτόριο της ΣΟΝΤ.
Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου

Κοπή αγιοβασιλόπιτας του Φιλανθρωπικού
Σωματείου “Ο Άγιος Βησσαρίων”
Γίνεται γνωστό ότι την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα
6 μ.μ. στη Λέσχη Αξιωματικών (Λ.Α.Φ.) Τρικάλων, το Φιλανθρωπικό Σωματείο Τρικάλων “Ο Άγιος Βησσαρίων” θα κόψει την καθιερωμένη Αγιοβασιλόπιτα.
Την εκδήλωση αυτή θα πλαισιώσουν και θα τιμήσουν με την παρουσία τους τα μέλη και οι φίλοι του Σωματείου για να απολαύσουν ένα ευχάριστο απογευματινό. Θα προσφερθεί καφές, τσάι,
βουτήματα κ.ά. Στο τέλος θα γίνει και λαχειοφόρος με πλούσια
δώρα.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Κοπή πίτας
Ο Σύλλογος Θρακιωτών ν. Τρικάλων «Ο ΟΡΦΕΑΣ» θα πραγματοποιήσει
την ετήσια εκδήλωση και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του την
Κυριακή 24/2/2019 και ώρα 12:00μ.μ.
στην ταβέρνα ¨Η ΘΡΑΚΑ¨ στα Μεγάλα Καλύβια .
Η παρουσία όλων σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα .

10 σελίδα
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φησαν για λίγο πίσω
τα προβλήματα και
αποφάσισαν να
διασκεδάζουν οι Τρικαλινοί
μηχανοσιδηρουργοί και
αλουμινοκατασκευαστές,
δίνοντας το παρόν στην
χοροεσπερίδα και στην κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του τοπικού Σωματείου τους.

Η κοπή έγινε το περασμένο
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στο
«Τζάκι» με τα μέλη του Σωματείου Μηχανοσιδηρουργών &
Αλουμινοκατασκευαστών Τρικάλων να παρευρίσκονται σύσσωμα, ενώ το παρόν έδωσαν και
συνάδελφοι τους από το Αγρίνιο
και τη Βέροια.
Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος στάθηκε στο
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Την πίτα έκοψαν οι Τρικαλινοί μηχανοσιδηρουργοί και αλουμινοκατασκευαστές

Άφησαν για λίγο πίσω τα προβλήματα
•Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος στάθηκε στο σύντομο χαιρετισμό του,
ο πρόεδρος του τοπικού Σωματείου κ. Χρήστος Γκαραγκούνης

σύντομο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του τοπικού Σωματείου
κ. Χρήστος Γκαραγκούνης που
επικεντρώνονται κυρίως στο
πρόβλημα χρηματοδότησης του
«Εξοικονομώ», στις πιστοποιήσεις και σε διάφορα άλλα ζητήματα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν επίσης
επτά συνταξιούχοι μέλη του Σω-

ματείου, ενώ τίμησαν με την παρουσία του ο πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλης Γιαγιάκος, ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Τρικάλων
κ. Βαγγέλης Αγγελάκης, η Αντιδήμαρχος Τρικκαίων κα. Σοφία
Αλεστά και η πρώην Αντιδήμαρχος κα. Χρυσάνθη Γάλλου –
Δαλκαφούκη.
Ε.Κ.

CMYK

τοπικά
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
συμμετείχε με δικό
της περίπτερο στη Διεθνή
Τουριστική Έκθεση της
Σόφιας στη Βουλγαρία
«HOLIDAY AND SPA
EXPO» το χρονικό
διάστημα από 14 έως 16
Φεβρουαρίου 2019, όπου
παρουσίασε σε
πράκτορες,
δημοσιογράφους και
επισκέπτες τις
τουριστικές προτάσεις–
προορισμούς της, καθώς
και τις προσφερόμενες
υπηρεσίες στον
παραπάνω τομέα.

Η

Στόχος της Περιφέρειας
ήταν όχι μόνο να διατηρήσει
την καλή παράδοση των προηγούμενων ετών, αλλά να προσελκύσει τη φετινή περίοδο
ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο από
την τουριστική αγορά της
Βουλγαρίας, καθώς η Θεσσαλία θεωρείται κοντινός και αγαπημένος τουριστικός προορισμός και συγκεντρώνει όλα τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά που
αναζητά ο κάθε τουρίστας στο
κέντρο της Ελλάδας.
Για 36η συνεχόμενη χρονιά
στο πλαίσιο του μεγαλύτερου
τουριστικού φόρουμ στη Σόφια, συμμετείχαν ξενοδόχοι,
τουριστικές εταιρείες και τουριστικοί προορισμοί από 25
χώρες. Ο συνολικός αριθμός
των εκθετών ήταν πάνω από
380.
Έμφαση φέτος δόθηκε στην
παρουσίαση των προορισμών
ιαματικού και SPA τουρισμού.
Η Διεθνής Έκθεση προσέφερε
μια μεγάλη ευκαιρία για την
προώθηση καινοτομιών, την
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Έντονη η τουριστική παρουσία
της Περιφέρειας Θεσσαλίας
στην έκθεση “Holiday & Spa Expo” στη Σόφια

ανταλλαγή ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τις πρόσφατες τάσεις στις αγορές
τουρισμού στα Βαλκάνια και
παγκοσμίως καθώς δημιουργήθηκαν γόνιμες επαφές και
ελπιδοφόρες συνεργασίες, που
αναμένεται να διευρύνουν τα
όρια των αγορών.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
συμμετείχε για μία ακόμη φορά
στην Έκθεση αυτή, με ένα από
τα καλύτερα περίπτερα, πλαισιωμένη από μεγάλο αριθμό
Φορέων, Ενώσεις Ξενοδόχων
και επαγγελματιών του τουρι-

σμού. Θεωρώντας ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα
της αναπτυξιακής πολιτικής,
συνεχίζει πιο έντονα την προσπάθεια προβολής του τουριστικού της προϊόντος, με νέες
ιδέες, καινοτομίες και με δυναμική παρουσία σε όλες τις
προγραμματισμένες τουριστικές εκθέσεις και το έτος 2019.
Η πρώτη μέρα της έκθεσης
ήταν αποκλειστικά για επιχειρηματικές (Β2Β) συναντήσεις,
ενώ οι δύο επόμενες αφορούσαν το ευρύ κοινό.

Στο πλαίσιο της Θεσσαλικής
παρουσίας στην έκθεση πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις
με επαγγελματίες του τουρισμού, ξενοδόχους, εκπρόσωπους του τουριστικού κλάδου
και έγινε παρουσίαση των τουριστικών προορισμών της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε δημοσιογράφους και tour operators, με στόχο το άνοιγμα της
αγοράς και την ενίσχυση του
τουριστικού ρεύματος από τη
Βουλγαρία προς την Ελλάδα.
Τόσο οι επαγγελματίες του

τουρισμού, όσο και οι επισκέπτες της έκθεσης, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα
τουριστικά πλεονεκτήματα των
περιοχών της Θεσσαλίας, τις
πολλαπλές επιλογές που έχει ο
τουρίστας επισκεπτόμενος τη
Θεσσαλία, καθώς και για τις δυνατότητες πρόσβασης μέσω
των αεροδρομίων, λιμανιών
αλλά και του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου.
Επίσης, έλαβαν πληροφορίες και έντυπο υλικό για τους
σημαντικούς αρχαιολογικούς
χώρους, την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού
και βέβαια τις φυσικές ομορφιές όλων των Περιφερειακών
Ενοτήτων της Θεσσαλίας.

Η αγορά της Βουλγαρίας είναι μία ανοιχτή αγορά για τη
Θεσσαλία και μέσω της συμμετοχής μας σε αυτή δίνεται η
δυνατότητα σε επιχειρηματίες
και ξενοδόχους να προβάλουν
την επιχείρησή τους, να διαφημιστούν, να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες καθώς και
συμφωνίες συνεργασίας, με
στόχο να δικτυωθούν και να
αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στο παγκόσμιο τουριστικό κύκλωμα.
Παράλληλα δίνονται ευκαιρίες ανάπτυξης νέων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και
επέκτασης της τουριστικής περιόδου, γεγονός που αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της
στρατηγικής της Περιφέρειας
Θεσσαλίας για την προβολή και
την προώθηση του θεματικού
προϊόντος της.
Το περίπτερο της Περιφέρειας Θεσσαλίας επισκέφθηκε
μεταξύ άλλων και ο πρέσβης
της Ελλάδος στη Σόφια κ. Γρηγόριος Βασιλοκωνσταντάκης.
Την Περιφέρεια Θεσσαλίας
στην έκθεση εκπροσώπησαν
η Προϊσταμένη του Τμήματος
Τουρισμού, Πολιτισμού Π.Ε.
Λάρισας κα Κατερίνα Γκέτσιου
και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού
Π.Ε. Καρδίτσας κα Μαγδαληνή
Μυργιώτη.

Λογιστικά - Φοροτεχνικά

Εξατομικευμένα Διαιτολογία για:
-Ενήλικες, παιδιά, εγκύους, αθλητές
-Παχυσαρκία -Σακχαρώδη διαβήτη
-Υπερλιπιδαιμίες, Υπέρταση, Καρδιαγγειακά
-Αναιμία -Γαστρεντερικές διαταραχές
-Κοιλιοκάκη (δυσανεξία στη γλουτένη)

ΖΟΥΡΜΠΑΣ Ν. - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. Ο.Ε.

Μετρήσεις
-Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού
-Μέτρηση Τοπικού Λίπους
-Μέτρηση Τοπικής Μυικής Μάζας

Απόλλωνος 26 • 2ος όροφος - Τρίκαλα
Τηλ.: 2431 300 138, Κιν.: 6978 386 579
email: diatrofis@gmail.com

Σκυλοτροφή συντήρησης 20kg

από

Σκυλοτροφή ενέργειας 20kg

από

Γατοτροφή Premium από 24,99

μόνο

Αλεύρι τύπου πολυτελείας 5kg

από

Αλεύρι τύπου 70% 25kg

από

Hλιέλαιο 10λίτρα

από

11,99€
17,99€
14,99€
2,99€
12,49€
11,99€
CMYK
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Το 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Τρικάλων ανακαλύπτει
Άλλη μια υποψηφιότητα
«το οικολογικό και πολιτιστικό αποτύπωμα» της Πάρμας
με Κώστα Μαράβα
ην Πάρμα, στον
Ιταλικό Βορρά,
επισκέφθηκε ομάδα
του 1ου Εσπερινού
ΕΠΑ.Λ Τρικάλων
αποτελούμενη από 3
μαθητές και 3 καθηγητές
από τις 3-9 Φεβρουαρίου
2019 στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού
προγράμματος
Εrasmus+ ΚΑ2:
“BRINGING UP NEW
ECO-SCIENTISTS
(BEECOS) με κωδικό
2017-1-ES01- KA219037977.

Τ

Συνάντηση είχε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας με τον κ. Κάλλο Γεώργιο του Δήμου.
Και βέβαια η συζήτηση περιστράφηκε στις Δημοτικές
εκλογές του Μάη 2019 με τον νέο Νόμο του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ.
Ο κ. Κάλλος έδωσε τα χέρια και έθεσε τις δικές του
δυνάμεις στον δημοτικό συνδυασμό με τίτλο «ΠΡΩΤΑ Ο
ΑΝΘΡΩΠΟΣ».
Θα είναι υποψήφιος στην Τοπική Κοινότητα Αθαμανίας.
Ο ίδιος δηλώνει ότι: «Αισθάνομαι ότι είμαι στο σημείο
εκείνο της ζωής μου, όπου μπορώ να υπηρετήσω τους συνδημότες μου, στην Κοινότητα Αθαμανίας.
Γιατί ζω στο χωριό, γιατί δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά εδώ.
Πιστεύω βαθιά ότι:
Ο Κώστας ο Μαράβας έχει όλα τα στοιχεία εκείνα που
χρειάζονται για την συνέχεια του Δήμου μας, των ορεινών
μας χωριών.
Στηρίζω όλες τις επιλογές του και θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, σε ένα έντιμο αγώνα, για μία δεύτερη περίοδο διοίκησης του Δήμου, από τον ίδιο».
Ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, χαρούμενος για την εξέλιξη δήλωσε ότι:
«Ευχαριστώ τον φίλο Γιώργο Κάλλο για την στήριξή του.
Η συνεργασία μας έρχεται από παλιά και θα πάει μακριά.
Εύχομαι στον ίδιο υγεία, καλό αγώνα και καλό δρόμο».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
κ. ΚΑΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ
Γεωπόνος και ιδιοκτήτης Ιχθυοτροφείου πέστροφας στην
Αθαμανία.
Για δέκα (10) χρόνια ήταν γεωπόνος στο ΚΕΝΑΚΑΠ –
Αναπτυξιακή Δήμων.
Είναι παντρεμένος με την Φρόσω Παπανικολάου.
Πατέρας δύο παιδιών.

Το σχολείο υποδοχής, Liceo
Attilio Bertolucci, οργάνωσε άρτια τις εκπαιδευτικές δράσεις
και επισκέψεις που σχετίζονται
με τους επιμέρους στόχους
του προγράμματος όπως η ανταλλαγή καλών πρακτικών
στους τομείς της ανακύκλωσης, των ΑΠΕ και της μείωσης
της κατανάλωσης ενέργειας με
τον υπολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος και της
ενεργειακής απόδοσης των
σχολείων.
Αυτή η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ανακύκλωση των
κινητών και γενικότερα των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών με επιτόπια επίσκεψη
σε σχετικό κέντρο ανακύκλωσης και εργασία κατά ομάδες
σε τοπικό Fab Lab (εργαστήριο
Ψηφιακών Τεχνολογιών Κατασκευής). Ειδικοί επαγγελματίες
εξήγησαν γιατί πρέπει να εφαρμοστεί παγκοσμίως το νέο οικονομικό μοντέλο (από τη Γραμμική στην Κυκλική οικονομία)
που αποσκοπεί στην «επαναχρησιμοποίηση» των «απορριμμάτων», δηλαδή τη δημιουργία ενός νέου κύκλου ζωής
για να μην επέλθει εξάντληση
των φυσικών πόρων. Ταυτόχρονα έχοντας ως σημείο αναφοράς προσωπικές επαγγελματικές εμπειρίες παρουσίασαν στους μαθητές «πράσινα»
επαγγέλματα που σχετίζονται

Ο αιδεσιμότατος πατήρ Σωτήριος ευλογεί τη Βασιλόπιτα
τις 9 Φλεβάρη, στη
σάλα του συμπατριώτη
μας Σπύρου Βαβίτσα,
ο Θεσσαλικός Σύλλογος
Νυρεμβέργης και
Περιχώρων ΜΕΤΕΩΡΑ
έκοψε την πίτα του,
παρουσία σύσσωμου του
διοικητικού συμβουλίου,
των μελών και των φίλων
του που κι αυτή τη φορά
κατέκλυσαν την αίθουσα.

Σ

Μετά από τον χαιρετισμό
και το καλωσόρισμα του προ-

με την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη και έχουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Κατά αυτό τον τρόπο συνδέθηκε, όπως προβλεπόταν, το
συγκεκριμένο πρόγραμμα με
τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. Μέσα
από την καταγραφή του οικολογικού αποτυπώματος των εμπλεκομένων σχολείων οι μαθητές συμπέραναν πως είναι απαραίτητες οι αλλαγές στην ατομική και στη συλλογική συμπεριφορά αλλά κυρίως στην κατανάλωση ενεργειακών πόρων.
Πρότειναν μάλιστα για να πετύχουν το στόχο τους να ζητή-

σουν τη συνδρομή των Διευθυντών των σχολείων και των
τοπικών αρχών.
Η δημαρχιακή σύμβουλος για
το περιβάλλον, Tiziana Benassi,
παρουσίασε στους συμμετέχοντες ανάμεσα σε άλλα και την
πολιτική που εφαρμόζει ο Δήμος παρέχοντας οικονομικά κίνητρα στους πολίτες και στις
επιχειρήσεις για τη μείωση των
αποβλήτων. Συγκεκριμένα η καταβολή τελών ανάλογη με την
απόρριψη αποβλήτων εφαρμόζεται με επιτυχία από το 2012
καθιερώνοντας το σχήμα «Πληρώνεις για όσα πετάς» (pay-asyou-throw).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η

Το μεγάλο χορευτικό ενθουσιάζει το κοινό στην κατάμεστη αίθουσα

Η κοπή Βασιλόπιτας στο Θεσσαλικό
Σύλλογο Νυρεμβέργης
έδρου μας, κυρίου Βασίλη
Φουρκιώτη, ο ιερέας της πόλης μας, αιδεσιμότατος πατήρ Σωτήριος, ευλόγησε την
πίτα και ευχήθηκε σε όλους
υγεία, ευημερία και καλή
πρόοδο στα παιδιά. Η τυχε-

ρή της βραδιάς αναδείχθηκε
η οικογένεια Ρομπιέ Γεωργίου - Παπαστεργίου Αθανασία
στην κλήρωση της χρυσής λίρας των μελών.
Τα χορευτικά του συλλόγου υπό τη μέριμνα της χο-

παρακολούθηση όλης της επεξεργασίας που υφίσταται το
ντόπιο φρέσκο γάλα προκειμένου να παραχθεί το γνωστό
τυρί, ταυτόσημο με την Πάρμα,
Parmiggiano Reggiano και η
επίσκεψη στη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου Barilla,
του μεγαλύτερου εργοστασίου ζυμαρικών στον κόσμο.
Το «ταξίδι», όμως, θα έμενε
ατελές αν δεν μαθαίναμε τους
λόγους που η όμορφη πόλη
του Ιταλικού Βορρά επιλέχθηκε
ως πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ιταλίας για το 2020. Δεν είναι
μόνο οι γαστρονομικές απολαύσεις των Παρμεζάνων όπως
το διάσημο τυρί και το εκλεκτό
προσούτο της Πάρμας αλλά οι
τέχνες και ο πολιτισμός που ξεπηδούν από κάθε γωνιά της
πόλης. Είναι η μουσική και η
όπερα- άλλωστε από την Πάρμα έλκουν την καταγωγή τους
δύο μεγάλοι συνθέτες, ο Τζιουζέπε Βέρντι και ο Αρτούρο
Τοσκανίνι-είναι η τέχνη σε κάθε
μορφή –με έργα των διάσημων
ζωγράφων της Αναγέννησης,
Παρμιτζιανίνο και Κορέτζιο- είναι τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα από τον Μεσαίωνα και
την Αναγέννηση και ο ρυθμός
μπαρόκ όπως αποκαλύπτονται
στον καθεδρικό, στο οκταγωνικό Βαπτιστήριο, στη ξύλινη κατασκευή του θεάτρου Φαρνέζε
και στο Palazzo della Pilotta.
Η τελευταία συνάντηση των
συμμετεχόντων από Ιταλία,
Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία και
Βουλγαρία έκλεισε υπό τις μελωδίες γνωστών μουσικών κομματιών που εκτέλεσε η μοναδική Comboband του σχολείου
υποδοχής. Ευχαριστούμε τις
ακούραστες Alice Belodi και
Paola Beneventi, όπως και τη
Maria Saponaro, για τη διοργάνωση μιας αξέχαστης εμπειρίας. Τελευταίο ραντεβού για το
πρόγραμμα BEECOS στην Tarragona της Ισπανίας το Μάιο.
Χαρά Ρουσουλιώτη
Για το 1ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ
Τρικάλων

ροδιδασκάλας κυρίας Λίλιας
Αραπογιάννη και τη φροντίδα της κυρίας Γεωργίου
(υπευθύνου χορευτικού) παρουσίασαν πλούσιο πρόγραμμα κερδίζοντας το παρατεταμένο χειροκρότημα

του κόσμου. Ακολούθησαν
δημοτικοί, λαϊκοί, νησιώτικοι, Σμυρναίικοι και Πολίτικοι
χοροί από τα τρία χορευτικά
του συλλόγου και ένα επίσης
όμορφο πρόγραμμα από το
χορευτικό της Ελληνικής Κοι-

νότητας Ερλάνγκεν το οποίο
συνέβαλε δυναμικά στην εκδήλωση του Θεσσαλικού
συλλόγου αποσπώντας θετική κριτική.
Η δημοτική ορχήστρα του
Δημήτρη Λαμπρούση από τη
Φραγκφούρτη και ο βιρτουόζος στο μπουζούκι Χρήστος Βάγγος (Σβάμπαχ) ανέβασαν το κέφι στα ύψη μέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες.
Και του χρόνου με υγεία!
Η Γραμματέας
Γεωργία Μαχαιρά

CMYK

στη σέντρα των
ΜΠΑΣΚΕΤ

AO ΤΡΙΚΑΛΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Ο Μάκης Αλεξίου μίλησε για
το μεγάλο διπλό αλλά και την γενικότερη
προέλαση των Γόμφων (σελ. 3)

Σε δύσκολη καμπή βρίσκεται ο ΑΟΤ
οπότε όλοι καλούνται να κινηθούν
στα… κόκκινα (σελ. 5)

ΣΠΟΡ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
Οι βετεράνοι στίβου έδειξαν και
στην κοπή πίτας την φλόγα τους
και ετοιμάζονται για νέες πτήσεις (σελ. 7)

4 Ενας

όμιλος ομάδων της Α’ Ερασιτεχνικής είχε και χθες
δράση προκειμένου να διεκπεραιώσει ορισμένες από τις
τελευταίες εκκρεμότητες, που άφησε ο καιρός (σελ. 4,6)
CMYK
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ίναι ορισμένες
αγωνιστικές που
για πολλούς και
διαφόρους λόγους
μένουν χαραγμένες στο
μυαλό των πρωταγωνιστών
και των φιλάθλων.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Στον αντίποδα υπάρχουν αγωνιστικές για τις οποίες το έμψυχο
δυναμικό εύχεται να περάσει
και να μην ακουμπήσει ξανά.
Βέβαια ο συναγωνισμός είναι
έντονος στην μπασκετική Γ’ Εθνική, οπότε κάθε αγωνιστική προκύπτουν διακυμάνσεις στην απόδοση και συναντήσεις που κρίνονται την ύστατη ώρα και στις
λεπτομέρειες.
Πάντως η πρόσφατη αγωνιστική δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα για τα Τρικαλινά χρώματα, αφού οι ποιοτικοί αντίπαλοι φρόντισαν να κάνουν καλά
την δουλειά τους.
Αλλα πράγματα είχαν στο μυαλό τους οι Ικαροι για το Κυριακάτικο ντέρμπι με τα Γρεβενά.
Ασφαλώς ο σεβασμός στον πρωτοπόρο ήταν δεδομένος αλλά η
οικογένεια πίστευε ότι πιάνοντας
σπουδαία απόδοση από την
αρχή μέχρι το τέλος θα είχε την
ευκαιρία να στρέψει πάνω της
τα φώτα της δημοσιότητας.
Ομολογουμένως στο πρώτο
μέρος οι κιτρινόμαυροι είχαν το
πάνω χέρι με την διαφορά να
φτάνει και στους 10 πόντους.
Όμως τα Γρεβενά αντέδρασαν
άμεσα δείχνοντας ότι δεν είναι
τυχαία η πρώτη θέση που έχουν
στον πίνακα.
Στην επανάληψη οι Ικαροι δε
συνέχισαν ανάλογα, οπότε οι
φιλοξενούμενοι πέρασαν στην
θέση του οδηγού και έγραψαν
το ιδανικό σενάριο για τους ίδιους. Ασφαλώς μέτρησε και η
αστοχία στις βολές με τη νευρικότητα ειδικά σε καθοριστικά
σημεία του παιχνιδιού.
Οσο για τον Πρωτέα πέρα
από το ταλέντο και την εμπειρία
διέθετε και ψυχικά αποθέματα,
οπότε αντέδρασε σωστά στην
πίεση των Ικάρων.
Από την πλευρά της η Καλαμπάκα ήξερε ότι έπρεπε να
κάνει αψεγάδιαστο παιχνίδι στην
έδρα του ΠΑΣ Γιάννενα.
Διότι οι Ηπειρώτες και ποιότητα διαθέτουν και κίνητρο,
ενώ στο σπίτι τους μπορούν να
σκοράρουν με χίλιους δυο τρόπους.
Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά
λεπτά οι κιτρινομπλέ χρειάστηκε
να κυνηγούν συνέχεια, ενώ η
ψαλίδα άνοιγε. Ετσι χάθηκε ο

Φτωχική αγωνιστική
Ισχνό ταμείο έκαναν οι Τρικαλινές ομάδες μπάσκετ της Γ’ Εθνικής,
οπότε πρέπει να διορθώσουν πράγματα για το μέλλον

Το καλό τους πρόσωπο θα σπεύσουν να δείξουν στην συνέχεια
οι Τρικαλινές ομάδες της Γ’ Εθνικής
ενθουσιασμός και η προσήλωση
με αποτέλεσμα ο ΠΑΣ να περάσει εύκολο απόγευμα.
Σε κάθε περίπτωση Ικαροι και
ΑΟΚ άρχισαν να βάζουν κάτω
τα δεδομένα των συγκεκριμένων
αναμετρήσεων. Μέλημά τους είναι να διορθώσουν ατέλειες που
κοστίζουν, αφού οι αντίπαλοι
ξέρουν να γίνονται κυνικοί όταν
καίγονται για το αποτέλεσμα.
Με μεστές προπονήσεις, ανάταξη ψυχολογίας και εγωϊσμό
το τοπικό δίδυμο θα προσπαθήσει να αλλάξει το σκηνικό.

Δεν έδωσαν δικαιώματα
Ο νόμος των φαβορί μίλησε
στην Κυριακάτικη αγωνιστική,
αφού οι ομάδες από το πάνω
ράφι κέρδισαν εύκολα ή δύσκολα.
Παράλληλα δεν έλειψαν τα
αμφίρροπα παιχνίδια για να επιβεβαιωθεί για πολλοστή φορά
ότι η Γ’ Εθνική έχει άγρια ομορφιά. Ας πάρουμε όμως κλίμα με
την βοήθεια του ebasket.
Ασταμάτητο είναι το τρένο
του Πρωτέα Γρεβενών τη φετινή
χρονιά, καθώς πηγαίνει από νίκη
σε νίκη. Οι Ίκαροι έβαλαν δύσκολα στους πρωτοπόρους,
αλλά τελικά ο Πρωτέας πήρε
τη νίκη με 57-54. Κανένα πρόβλημα δε αντιμετώπισε ο ΠΑΣ
Γιάννινα κόντρα στην Καλαμπάκα και νίκησε με 81-44.
Ο ΑΓΣ Ιωαννίνων παρέμεινε
στη δεύτερη θέση μαζί με τον

ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς έφυγαν με
το διπλό από την έδρα του Μαντουλίδη (71-85). Εύαθλος και
Μελίκη κοντραρίστηκαν στην
έδρα του πρώτου με χαμόγελα
γηπεδούχων 66-62.
Πολύ σημαντική νίκη πήρε ο
Ολυμπιακός Βόλου, ο οποίος
επικράτησε στην έδρα του κόντρα στους Τιτάνες Παλαμά με
80-69. Τέλος, ο ΑΟΚ Βέροιας
υποχρέωσε σε ακόμη μία ήττα
τη Νικόπολη Πρέβεζας (55-65).
Ας δούμε τα φύλλα αγώνα.
Οι Ικαροι άφησαν υποσχέσεις
με την εικόνα τους στο πρώτο
μέρος αλλά στην επανάληψη οι
φιλοξενούμενοι έδειξαν μέταλλο
και πέτυχαν μεγάλα καλάθια.
Μέτρησε ακόμη η αστοχία
στις βολές, ενώ αρκετοί θεωρούν ότι οι κιτρινόμαυροι δεν
πήραν και κάποια σφυρίγματα.
Τα δεκάλεπτα: 21-17, 32-28,
42-43, 54-57
Διαιτητές: Ντόγκας-Χατζηχαρίσης
Ικαροι. (Σδράκας): Κολοτσιος
Α. 7(1), Μέξης 2, Βλάχος 11(3),
Κολότσιος Β., Αργύρης 3(1), Χατζής 3, Ντούρβας, Τζιοβάρας
3(1), Φούντας 20(2), Μπαρμπαρούσης, Στάνκοβιτς 5(1).
Πρωτέας. Γρ (Μουρουζίδης):
Γρούδος 12, Μαλούτας 5(1), Μιχαηλίδης 3(1), Γιώτας, Κλωνάρας 11(1) Κολοβός, Συλλάκος,
Ταμπακάκος, Τακίδης 4, Μπόζιαρης 4, Μακρής 16(2), Μαλι-

ούρας 2.
Η Καλαμπάκα κόλλησε ιδιαίτερα στα Γιάννενα και οι γηπεδούχοι που εμφανίστηκαν στην
μέρα τους άνοιξαν την ψαλίδα.
Φάνηκε πάντως ότι όταν η περιφέρεια του ΑΟΚ έχει δυσκολίες τότε δυσκολεύει αφάνταστα
η συνολική λειτουργία της ομάδας.
Τα δεκάλεπτα: 16-12, 42-20,
60-34, 81-44
Διαιτητές: Δέλλας-Αναστασιάδης
ΠΑΣ Γιάννενα (Κωστόπουλος): Γεωργίου 17, Πανάρας
3(1), Tσίρμπας, Πρέντζας 11(3),
Kαραγκιολίδης 10(1), Mάντζιος
Π., Mάντζιος Δ. 17, Πανταζής
9(3), Πιστιόλης 6, Γιωτάκης 8(1).
Καλαμπάκα (Κωνσταντινίδης):
Μασάδης 2, Μπαλωμένος 5(1),
Σπανός, Γαϊτανίδης 5, Παουλεάνου 4, Σούλκο 3, Γκαντιάς 7,
Οικονόμου, Παπακώστας 8(1),
Κιουρτζίδης 10.
Μια ακόμη χαμηλή πτήση για
τη Νικόπολη, που δεν φαίνεται
να πιστεύει ότι θα προλάβει το
τρένο.
Αντίθετα οι Βεροιώτες πήραν
ανάσα κάνοντας καλό δεύτερο
ημίχρονο.
Τα δεκάλεπτα: 17-15, 30-32,
41-50, 56-65
Διαιτητές: Βασιλόπουλος-Παπαθανασίου
Νικόπολη (Παπίρης-Πολίτης):
Μίχος Σ., Κοντογιάννης 21, Καραστάθης 2, Μίχος Θ., Κακιούζης 19(2), Παπαμιχαήλ, Δούβλης,

Μούλας 9, Βαβέτσης 5(1).
ΑΟΚ Βέροιας (Ταγκίδης):
Τρομπούκης 8, Στοϊτσης 8, Γκάνας 8(1), Κασαμπαλής 17, Ιωαννίδης 15(2), Καραθανάσης 2,
Καραϊσαρίδης, Γκίτκος 2, Ντουλαβέρης 1, Γιοβανόπουλος, Χαραλαμπίδης 4.
Εντονα συναισθήματα πρόσφερε το ζευγάρι Ευάθλου- Μελίκης. Οι γηπεδούχοι επιβεβαίωσαν τελικά τα προγνωστικά
αξιοποιώντας την δυνατή τους
έδρα αλλά είναι αλήθεια ότι τα
χρειάστηκαν αφού μέχρι την γ’
περίοδο ακολουθούσαν στο
σκορ.
Όμως στην τελική ευθεία πήραν τις σωστές επιλογές.
Τα δεκάλεπτα: 18-16, 32-37,
51-53, 66-62
Διαιτητές: Κωνής-Ηλιόπουλος
Εύαθλος (Παπαδόπουλος Γ.):
Παπαδόπουλος Σ. 7(1), Ημερίδης 26(3), Μαρκόπουλος, Αθανασίου 2, Γιαμπατζίδης 2, Γκαντίδης 3, Ζωιτσούδης, Τσελέκης
2, Σιδηρόπουλος 12(1), Κουφίδης, Κουτούλας 12(1).
Μελίκη (Ασλανίδης): Λιόλιος
5, Μαυρίδης Β. 24(2), Καποδίστριας, Κυριακού 8, Λέφας, Μαγαλιός, Σταυρουλάκης 9(2), Κοτζαμπάσης 7(1), Λαπατούρας 7,
Ρογγότης 2.
Ανοιχτό και επιθετικό παιχνίδι
έγινε στην Θεσσαλονίκη όπου
ο ΑΓΣ. Ιωννίνων έδειξε χαρακτήρα και πέρασε από τον Μαντουλίδη, που έχασε έδαφος.
Μετά το πρώτο δεκάλεπτο οι

Ηπειρώτες ανέβασαν στροφές
και με τα βαριά χαρτιά σε σπουδαία μέρα πήραν αυτό που ήθελαν.
Τα δεκάλεπτα: 24-15, 38-47,
55-63, 71-85
Διαιτητές: Κοτσίμπος-Μπούγλος Παν.
Μαντουλίδης(Νικολαϊδης Ι.Καραμανώλης): Νικολαϊδης
13(1), Τάκης 15(1), Μπέλλος 5,
Ρεφατλλάρι 18(6), Ψάθας 8, Καλόγηρος 8, Φόρογλου, Μαλανδρής 1, Σίμογλου 3(1).
AΓΣ Iωαννίνων (Τσουκανέλης): Ζαμπέτης 30(5), Σαχπαχίδης 6(2), Πουρνάρας 4, Xρυσής
20(1), Mάκης 8, Παπανικολάου,
Θυμνιός 11(1), Φίλιος 2, Θώδης
4. Τέλος στο Θεσσαλικό ντέρμπι
ο Ολυμπιακός Βόλου με καλή
άμυνα και διαχείριση ξεπέρασε
στην έδρα του το εμπόδιο του
Παλαμά.
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 40-45,
60-56, 80-69
Διαιτητές: Παζώλης-Κοντογιάννης
Ολυμπιακός Βόλου (Γκουγκουτούδης): Στύλας, Μπράμι,
Μουστακας, Ίλτσογλου 16(5),
Τσόγκας, Μπόγδανος 18, Κωστούλας 15(2), Μπουσκολίτης
9, Σκαμάγκας 10(2), Αναστασόπουλος, Χαρχαρής 2, Λουλούδης 10.
Παλαμάς(Ζαχαρέλης) :Μπακαβέλος, Χανέλι , Ζωιτσάκος
8(2), Γκογκίδης 22(3), Κατσαδούρος 8(1), Καραϊσκάκης 14(1),
Φαλιάκης, Μακρής 11(1), Καραδήμας 4, Αρχοντούλης 2, Φαλάγγας.

Η επόμενη αγωνιστική (17η,
24/2)
ΑΟΚ Βέροιας – ΠΑΣ Γιάννινα
Καλαμπάκα – Εύαθλος
Μελίκη – Μαντουλίδης
ΑΓΣ Ιωαννίνων – Ολυμπιακός
Β.
Τιτάνες Π. – Ίκαροι
Δόξα Λ. – Νικόπολη
Ρεπό: Πρωτέας Γρ.

Η βαθμολογία
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Γρεβενά
ΠΑΣ Γιάννενα
ΑΓΣ Ιωαννίνων
Δόξα. Λ
Εύαθλος
Παλαμάς
Μαντουλίδης
Ικαροι
Ολυμπιακός. Β
Καλαμπάκα
Μελίκη
ΑΟΚ Βέροιας
Νικόπολη

ΠΟΝ
29
27
27
26
22
22
21
21
20
19
19
18
17

ΑΓ
15
15
15
14
15
15
15
14
15
15
15
14
15

ΝΙΚ
14
12
12
12
7
7
6
7
5
4
4
4
2

ΗΤΤ
1
3
3
2
8
8
9
7
10
11
11
10
13

ΕΠΙΘ
1093
1154
1118
1087
987
1079
1164
972
1099
944
995
878
968

ΑΜ
954
931
1013
886
1006
1160
1163
975
1140
1044
1102
963
1201

ΔΙΑΦ
139
223
105
201
-19
-81
1
-3
-41
-100
-107
-85
-233

Σε πολλά μέτωπα
Οι γυναίκες του Ασκληπιού έχασαν από την ΕΑΛ, ενώ θετικό πρόσημο έβαλαν οι παγκορασίδες
Μοιρασμένα συναισθήματα για
τα τμήματα του Ασκληπιού.
Το δελτίο τύπου αναφέρει:
Την ήττα γνώρισαν οι γυναίκες
του Ασκληπιού στο τοπικό ντέρμπι του Σαββάτου 16 Φλεβαρη
2019 από την ΕΑ Λάρισας με
σκορ 1-3. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μόνο στο 1ο σετ όπου η μάδα
του Ασκληπιού προέβαλε σθεναρή αντίσταση και πήρε το σετ
με 28-26.
Στα υπόλοιπα σετ οι φιλοξενούμενες ήταν καλύτερες, με
καλύτερη υποδοχή και μεγαλύτερη ποικιλία στην επίθεση, είχαν
διαρκώς προβάδισμα στο σκορ
ενώ δεν έκαναν και πολλά λάθη
όπως ο Ασκληπιός.

Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση γυναικών Ασκληπιού- ΕΑΛ
Δίκαιη από κάθε άποψη η επικράτηση τους ενώ τα κορίτσια

του Ασκληπιού θα πρέπει να
προσέξουν πολύ στη συνέχεια

και να αναζητήσουν βαθμούς,
ειδικά από ομάδες που είναι στην
ίδια περίπου μοίρα ώστε να μην
μπλέξουν σε σενάρια.
Τα σετ 28-26, 17-25, 15-25,
18-25
Ασκληπιός(Γεροβάιος): Βουλγαράκη, Χατζηχριστοδούλου,
Αθανασοπούλου, Γεωργοπούλου, Κοτσίρα(λ), Σκέμπη, Βογιατζόγλου, Ραντόμσκα, Λάιου, Ταρατόρα(λ), Γκούρκη, Σούλκο,
Μπρουσιάκη.
ΕΑ Λάρισας (Παπαδημητρίου):
Τάση, Κουτσιάρη, Ζαφειρίου,
Στεργίου, Πλακιά, Αποστόλου,
Κουτσογιάννη, Χαραβελούλη, Γερολυμάτου, Τρίμα, Βλάχου(λ),
Μαργαριτοπούλου, Τίκα(λ).

Οι γαλάζιες παγκορασίδες πέρασαν από τον Παλαμά
Αντίθετα μια ακόμη νίκη πέτυχαν οι παγκορασίδες του Ασκληπιού , αυτή τη φορά εκτός έδρας
επί του ΓΣ Παλαμά με σκορ 0-3.
Οι μικρές του Ασκληπιού ήταν
καλύτερες σε όλη τη διάρκεια
του αγώνα και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στη γηπεδούχο ομάδα. Ο προπονητής
του Ασκληπιού κ.Γεροβάιος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία αυτή
και έδωσε χρόνο συμμετοχής σε
όλες τις αθλήτριες.

Τα σετ 9-25, 3-25, 16-25.
Παλαμάς (Ψήμμας): Παπαβασιλείου, Μπινάρα, Ταμπάκη, Αρχοντούλη, Γκούλιου, Βαρλάμη,
Κουτρούλη, Καραγγέλη(λ), Θαμνίδου, Δασκαλοπούλου, Καζάνα,
Τριανταφύλλου.
Ασκληπιός
(Γεροβάιος):
Γκιούρκη, Κόκκαλη, Ταρατόρα
(λ), Τζίκα, Κεραμιώτη, Σούλκο,
Παπαγιάννη, Κόκκαλη Σ., Κοντοκώστα.

τΟπιΚΑ

Για ιδανικό
επίλογο
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει για το τελευταίο «παράθυρο» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου την
Γεωργία (21/2, Ηράκλειο) και την
Γερμανία (24/2, Βαμβέργη), με τον
Θανάση Σκουρτόπουλο να κάνει τις
επιλογές του. Η εθνική ομάδα θα
παραταχθεί χωρίς παίκτες Ευρωλίγκα
αλλά με τον Γιάννη Μπουρούση ναι
δίνει το παρών για ακόμη μια φορά.
Αναλυτικά οι επιλογές:
Γιάννης Αθηναίου (Προβάνς)
Παναγιώτης Βασιλόπουλος (Περιστέρι)
Νίκος Γκίκας (Προμηθέας Πάτρας)
Δημήτρης Κακλαμανάκης (Λαύριο)
Λεωνίδας Κασελάκης (Προμηθέας
Πάτρας)
Δημήτρης Κατσίβελης (Προμηθέας
Πάτρας)
Αντώνης Κόνιαρης (ΠΑΟΚ)
Γιαννούλης Λαρεντζάκης (ΑΕΚ)
Βαγγέλης Μαργαρίτης (ΠΑΟΚ)
Δημήτρης Μαυροειδής (Κολοσσός
Ρόδου)
Γιάννης Μπουρούσης (Ζετζιάνγκ
Γκουάνγκσα)
Λευτέρης Μποχωρίδης (Άρης)
Χρήστος Σαλούστρος (Προμηθέας
Πάτρας)
Λίνος Χρυσικόπουλος (ΠΑΟΚ)
Από την πλευρά του ο πολύπειρος
άσος του Περιστερίου Παναγιώτης
Βασιλόπουλος σημείωσε: «Σας περιμένουμε όλους στο παιχνίδι με την
Γεωργία να γεμίσουμε το γήπεδο
και όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε την
πρόκριση στο Παγκόσμιο και στην
Κίνα».
Επίσης το “καρέ” του Προμηθέα,
που αγωνίζεται στην Εθνική, και συγκεκριμένα οι Γκίκας, Κασελάκης, Σαλούστρος και Κατσίβελης κάλεσαν
τον κόσμο να δώσει δυναμικό παρών
στο Ηράκλειο για να χαρί το μπάσκετ.

Με υψηλό
καλεσμένο
Μια από τις πολύ μεγάλες
μορφές του μπάσκετ θα
δώσουν το παρόν στην
κλήρωση του παγκοσμίου
κυπέλλου
Ο Κόμπι Μπράιαντ θα παραβρεθεί
στην κλήρωση του Παγκοσμίου Κύπελλο ως επίσημος προσκεκλημένος
της FIBA με τον «mamba» να είναι
πρεσβευτής της διοργάνωσης που
θα διεξαχθεί στην Κίνα από τις 31
Αυγούστου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην
πόλη Σενζέν της Κίνας στις 16 Μαρτίου και το παρών θα δώσει ο τραγουδιστής και ηθοποιός Τζέισον Ντερούλο. Στην κλήρωση επίσης, θα βρίσκετε ο Γιαο Μινγκ καθώς και εκείνος
είναι πρεσβευτής του Παγκοσμίου
Κυπέλλου.
Η Εθνική Ελλάδος είναι από τις
ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την
πρόκριση του από τον προηγούμενο
Σεπτέμβριο, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες
θα γίνουν γνωστές στο πενθήμερο
21-26 Φεβρουαρίου μετά το τέλος
του τελευταίου «παραθύρου» των
προκριματικών.
Αναλυτικά οι ομάδες που θα βρίσκονται στην κληρωτίδα μέχρι τώρα:
Διοργανώτρια: Κίνα
Αφρική: Αγκόλα, Νιγηρία, Τυνησία
Αμερική: Αργεντινή, Καναδάς, ΗΠΑ,
Βενεζουέλα
Ασία/Ωκεανία: Αυστραλία, Ν. Κορέα,
Νέα Ζηλανδία
Ευρώπη: Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία,
Λιθουανία, Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα
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Τα φώτα πάνω τους
Το μεγάλο διπλό των Γόμφων στην Καρδίτσα προκάλεσε αίσθηση
και ο κόουτς Αλεξίου φωτίζει πτυχές του αγώνα και όχι μόνον

Ο

ι ειδήσεις δεν λείπουν
από τον χώρο της Α1
ΕΣΚΑΘ με τα στελέχη
των Τρικαλινών
ομάδων να κάνουν φιλότιμο
αγώνα.

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Τα μεγάλα αποτελέσματα πάντως
προκαλούν αίσθηση και γίνονται αντικείμενο συζήτησης στα στέκια και
αλλού.
Την Κυριακή το βράδυ οι Γόμφοι
έδωσαν άλλο χρώμα στον μαραθώνιο,
αφού κατάφεραν να εντοπίσουν το
κουμπί της Αναγέννησης Καρδίτσας
και μάλιστα μέσα στο σπίτι της.
Ο άκρως ποιοτικός αντίπαλους,
που μέχρι την συγκεκριμένη ημέρα
πήγαινε τρένο και δεν είχε δώσει δικαιώματα στον όμιλο είδε τον εκπρόσωπό μας να κάνει μεστή εμφάνιση
και να τον μπλοκάρει σε κομβικά σημεία.
Η ουσία είναι ότι οι καλαθοσφαιριστές των Γόμφων πίστεψαν στον στόχο και κάνοντας τεράστια εμφάνιση
τόσο στο ομαδικό, όσο και στο ατομικό κομμάτι κατάφεραν να στρέψουν
όλα τα φώτα πάνω τους.
Γιατί στην προκειμένη περίπτωση
είχαμε να κάνουμε με το πιο μεγάλο
αποτέλεσμα της χρονιάς, αφού η
Αναγέννηση έδειχνε ικανή να βγάλει
την κανονική διάρκεια χωρίς την παραμικρή απώλεια.
Όμως τα φετινά « Βουβάλια» είναι
φανερό ότι κινούνται σε άλλο επίπεδο,
ενώ βγαίνει η δουλειά που έκαναν
καθώς και οι επιλογές.
Πραγματικά διαθέτουν στο ρόστερ
τους παίκτες με ταλέντο, που ξέρουν
καλά τα μυστικά του χώρου, ενώ γενικότερα η διαδρομή τους είναι αξιοζήλευτη.
Υπό την μπαγκέτα του Μάκη Αλεξίου όλοι αυτοί έδεσαν και ειδικά στις
αναμετρήσεις εκτός έδρας αγωνίζονται με άγνοια κινδύνου.
Οποιος λοιπόν επιχειρήσει μια αναδρομή στο παρελθόν θα εντοπίσει
εύκολα ότι η Τρικαλινή ομάδα εκπόρθησε αρκετές έδρες, που οι παλιοί
του χώρου τις χαρακτηρίζουν απόρθητα κάστρα.
Όμως οι πρωταγωνιστές του εκπροσώπου μας παίζοντας ώριμα, έξυπνα και μεθοδικά κατάφεραν να επιστρέψουν με γεμάτα χέρια.
Σε τέτοιες περιπτώσεις η ψυχολογία
εκτοξεύεται, ενώ και οι ανταγωνιστές
έσπευσαν να μάθουν την συνταγή
για τα μεγάλα διπλά.
Φυσικά θέσαμε υπόψιν του κόουτς
την συγκεκριμένη εικόνα και ο ίδιος
μας έδωσε την δική του οπτική γωνία.
Όπως και να’χει οι Γόμφοι ξέχασαν
να χάνουν και μετρούν έναν ολόκληρο
γύρο αήττητοι.
Να θυμίσουμε ότι η παρθενική απώλεια σημειώθηκε στην πρεμιέρα όταν
τα βουβάλια έχασαν στο Μουζάκι
από τους Δαναούς με 58-62.
Το επόμενο στραβοπάτημα ήταν
στην 5η αγωνιστική και πάλι εντός
έδρας με την Αναγέννηση Καρδίτσας
να κερδίζει τότε 61-71.
Ακολούθως οι Γόμφοι κοίταξαν
μπροστά και πρόσφεραν στο κοινό
ορισμένες ολοκληρωτικές εμφανίσεις.
Οσοι ζουν από μέσα την προσπάθεια σημειώνουν ότι οι διαδοχικές

Ο προπονητής των Γόμφων Μάκης Αλεξίου μίλησε
για το παρόν και το μέλλον της ομάδας

Ξέχασαν να χάνουν τα «βουβάλια» και θέλουν να συνεχίσουν ανάλογα
υπερβάσεις κάθε άλλο παρά τυχαίες
είναι.
Διότι οι παίκτες δεν σταμάτησαν
να ψάχνονται, οπότε την ώρα της
αλήθειας καταθέτουν στο παρκέ αρκετές ιδέες.
Γενικά ξέρουν να χτυπούν στις αδυναμίες των αντιπάλων και με μεγάλα
καλάθια περνούν στην θέση του οδηγού.
Μην φανταστεί κανείς πάντως ότι
το Κυριακάτικο διπλό στην Καρδίτσα
έκανε τα στελέχη να πετούν στα σύννεφα.
Πρώτος το σύνθημα για προσγείωση έδωσε ο κόουτς Αλεξίου, που
ξέρει ότι κάθε παιχνίδι κρύβει παγίδες
και έχει ψιλά γράμματα.
Συνεπώς αν το φαβορί βγει για
λίγο από την σκέψη του θα έχει προβλήματα.
Εννοείται ότι οι πρωταγωνιστές
βίωσαν το τελευταίο διπλό ως μια
γλυκιά δικαίωση, αφού μόχθησαν ιδιαίτερα για να ανεβάσουν το επίπεδο.
Ο καθένας στον τομέα του κάνει
το καλύτερο, ενώ και ο συνεργάτης
του κόουτς Θοδωρής Πλακιάς αποτελεί άγρυπνο μάτι.
Το σημαντικό είναι ότι όλοι χαίρονται το παιχνίδι και αυτό αποτυπώνεται
στο παρκέ και στους αριθμούς.

πάντα με μέτρο
Το πρωτάθλημα έχει αρκετό δρόμο
μπροστά του και ορισμένα παιχνίδια
με ξεχωριστό ειδικό βάρος.
Συνεπώς οι Γόμφοι συνεχίζουν με
την ίδια όρεξη ενώ θέλουν να εμφανιστούν πανέτοιμοι όταν πρέπει.
Πλέον πρέπει να συνηθίσουν και
την πίεση από κάθε αντίπαλο.
Η συζήτηση με τον προπονητή
Μάκη Αλεξίου είχε αρκετά ενδιαφέ-

ροντα κομμάτια και φυσικά η κουβέντα
δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει παρά
με τα στοιχεία που έκαναν την διαφορά στο Κυριακάτικο ντέρμπι.
Ο συμπολίτης προπονητής ανέφερε
στην «Σέντρα» «Πρώτα και κύρια πήγαμε το παιχνίδι στον ρυθμό μας και
φάνηκε νωρίς ότι πατούσαμε γερά
και ήμασταν στο πνεύμα της συνάντησης.
Είχαμε πολύ καλή εικόνα στο οργανωτικό σκέλος, πολύ καλούς αριθμούς στην στατιστική, ενώ θωρώ ότι
κάπου μπερδέψαμε τους αντιπάλους
με τις άμυνες που παίξαμε.
Ημασταν συνέχεια μπροστά με αξιοσημείωτη διαφορά για ένα τέτοιο παιχνίδι και καταφέραμε να κάνουμε τον
καλύτερο δυνατό επίλογο.
Δεν ήταν τρελός στόχος το συγκεκριμένο διπλό αλλά τα παιδιά έχουν
τον απαραίτητο αθλητικό εγωϊσμό
και είναι λογικό να θέλουν να καταθέτουν την καλύτερη δυνατή εικόνα
ειδικά σε τέτοια ματς με αντίπαλο
τον πρωτοπόρο.
Επιπρόσθετα δεν είχαμε άγχος σε
αντίθεση με τους γηπεδούχους που
έπαιζαν στο σπίτι τους και έπρεπε να
συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις τους.
Αφού καταφέραμε λοιπόν να βγάλουμε πράγματα πήγαμε μέχρι τέλους
σ’ένα πραγματικά ενδιαφέρον παιχνίδι
με έντονα συναισθήματα».
Ως γνωστόν η συνάντηση κρίθηκε
στην παράταση, όπου όλα εκτυλίχτηκαν ιδανικά για τα Τρικαλινά χρώματα
και έτσι δεν κόστισε η σφαλιάρα στο
διχτάκι λόγων ενθουσιασμού στο τέλος της κανονικής διάρκειας.
Όπως μας ενημέρωσαν στελέχη
των Γόμφων σωστά εφαρμόστηκε ο
κανονισμός στην συγκεκριμένη φάση.

Για το σκηνικό του επιπλέον χρόνου
ο κ. Αλεξίου σημείωσε ότι: ήταν καθοριστική η εκκίνηση, αφού πετύχαμε
ένα γρήγορο 0-7. Το γεγονός αυτό
εκτόξευσε την δική μας ψυχολογία,
ενώ δημιούργησε τεράστια πίεση
στους αντιπάλους, οπότε φτάσαμε
στο τέλος του δρόμου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ο κόουτς πάντως θεωρεί κομβικό
το παιχνίδι με τον Αμπελώνα, αφού
με τον καινούργιο κανονισμό μεταφέρονται οι νίκες από την κανονική
διάρκεια και αν γίνει το 2 στα 2 δεν
θα χρειαστεί επιπλέον ματς στην τετράδα.
Συνεπώς οι Γόμφοι πρέπει να κεφαλαιοποιήσουν την συγκεκριμένη
επιτυχία και να πορευτούν στον ίδιο
ρυθμό και τόνο.
Ποιο όμως είναι το μυστικό για τα
μαζεμένα τεράστια διπλά(Σοφάδες,
Αμπελώνας, Δαναοί, Αναγέννηση) της
Τρικαλινής ομάδας, που κατέπληξαν
το κοινό; Ο κόουτς Αλεξίου εξηγεί:
«Στα εκτός έδρας ματς παίζουμε με
μεγαλύτερη υπευθυνότητα, ωριμότητα και είμαστε ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι και πειθαρχημένοι.
Αντίθετα στα εντός έδρας ματς
παίζουμε λίγο πιο ατομικά.
Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι
μας πάνε τα εκτός έδρας ματς τα
οποία μάλιστα συνοδεύουμε και από
πολύ καλές εμφανίσεις. Ωστόσο η
χαρά της νίκης είναι μοναδική όπου
και αν παίζεις και θα πρέπει να κάνουμε σωστή διαχείριση στην συνέχεια».
Ο ίδιος λοιπόν μας έδωσε πάσα
για την επόμενη ερώτηση και τις βλέψεις των Γόμφων, αφού σε κάποιους
ανοίγει η όρεξη.
Ο κ. Αλεξίου μίλησε με μετριοπάθεια σημειώνοντας ότι «προέχει να
πορευόμαστε βήμα- βήμα κάνοντας
τις απαραίτητες προσαρμογές για
κάθε παιχνίδι. Όπως διαμορφώνεται
το πρωτάθλημα φαίνεται ως εφικτός
στόχος η συμμετοχή στα πλέϊ οφ
αλλά οφείλουμε να είμαστε στην
πρίζα μέχρι το τέλος της κανονικής
διάρκειας.
Στην επιπλέον διαδικασία θεωρώ
ότι φαβορί είναι η Αναγέννηση και ο
Σπάρτακος , ενώ υπάρχει και μια άτυπη παράδοση, που θέλει την ομάδα
που κερδίζει τον κύπελλο ΕΣΚΑΘ να
κατακτά και την άνοδο.
Όλα αυτά βέβαια μένει να αποδειχτούν στην πράξη».
Οσο για την προοπτική της Γ’ Εθνικής είναι ένα άλλο κεφάλαιο, αφού
έχουμε να κάνουμε και με πολύ διαφορετικά οικονομικά μεγέθη, οπότε
το ταμείο επιβαρύνεται αρκετά.
Πάντως ο ίδιος απονέμει εύσημα
στους παίκτες σημειώνοντας ότι είναι
ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την
προσπάθεια, την διάθεση, τον χαρακτήρα και την αφομοίωση των δεδομένων.
Απλά με λίγο καλύτερο έλεγχο συναισθημάτων θα τελείωναν πιο εύκολα
συγκεκριμένα παιχνίδια.
Τέλος για την εικόνα του πρωταθλήματος στον όμιλο ο κ. Αλεξίου
σημείωσε ότι ξεχώρισαν 5 ομάδες,
που δίνουν άλλο χρώμα, ενώ από
εκεί και πέρα υπάρχουν ορισμένα μέτρια σωματεία, που πάντως θέλουν
προσοχή και κάποιοι πιο αδύνατοι
σύλλογοι, οπότε τα φαβορί προβαίνουν στην σχετική συντήρηση.

CMYK
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Νίκη με άγχος, αλλά νίκη…
•Η Πηγή κέρδισε 1-0 την Δήμητρα Απόλλων και πάει με τη μικρότερη διαφορά στο Νεοχώρι

Μ

ε τις ελπίδες
της
ανατροπής
στο ακέραιο
και με το ηθικό
ακμαιότατο, θα πάει στο
Σαββατιάτικο ντέρμπι
κορυφής του Νεοχωρίου
η Πηγή η οποία χθες
κέρδισε σε εξ’ αναβολής
αγώνα την Δήμητρα
Απόλλων με 1-0 και με το
τρίποντο της νίκης
μείωσε τη διαφορά από
τον «Διγενή» στους τρεις
βαθμούς.

Ο αγώνας

Στεργίου πήρε την κεφαλιά
αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ
από το δεξί δοκάρι του Παπαδόπουλου.
Στο 39’ μετά από κούρσα
και γύρισμα του Τσιαντούλα
ο Πλακιάς έπιασε το μονοκόμματο σουτ αλλά η μπάλα
κατέληξε στα χέρια του Παπαδόπουλου, όπως και η κάθετη πάσα του Μπαλτά στο
επόμενο λεπτό πριν προλάβει
να μπει στη φάση ο Πλακιάς.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης οι δύο ομάδες έδειξαν
πως δεν ξέχασαν στ’ αποδυτήρια την όρεξή τους. Στο
47’ από κόρνερ του Μπέτσα
από δεξιά, ο Δημητρίου σούταρε με άνεση για να μπλοκάρει ο Μήτσιος. Στο επόμενο
λεπτό από ατομική και πάσα
του Τσιαντούλα ο Πλακιάς
από πλάγια δεξιά σούταρε
αλλά ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε.
Στο 51’ ο Δάσσιος ήταν αυτός που δοκίμασε το πόδι του
αλλά δεν βρήκε τον στόχο,
ενώ σουτ του Τάμπου από
μακριά ανάγκασε τον Παπαδόπουλο να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια.
Κι ενώ το παιχνίδι… άνοιξε,
στο 53’ η Πηγή σκόραρε. Ο
Παπαθνασίου από δεξιά σέντραρε, μπήκε δυνατά στη
φάση ο Μαντζώρος και με
σουτ νίκησε τον Μήτσιο κάνοντας το 1-0.
Στο 57’ οι γηπεδούχοι πλησίασαν το δεύτερο γκολ, αλλά
το σουτ του Δάσσιου βρήκε
σε αντίπαλο αμυντικό και άλλαξε στόχο.
Στο 60’ από γύρισμα του
Τσιαντούλα από αριστερά ο
Νταϊλιάνης σούταρε άουτ.
Στο 63’ η Δήμητρα Απόλλων
έμεινε με 10 παίκτες όταν ο
Τσιγαρίδας βρήκε τη μπάλα
με το χέρι σε προσπάθεια αντιπάλου και αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη.
Στο 65’ ο Δημητρίου από
καλή θέση σούταρε άουτ.
Στο 75’ από πάσα του Μαγουλιώτη, ο Αλεξόπουλος
βρέθηκε απέναντι στον Μήτσιο, πλάσαρε, αλλά απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Δήμητρας.
Στο 76’ ο Τάμπος σούταρε
από μακριά αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι αν και
«ξένοι» στο γήπεδο της Πηγής
μπήκαν ορεξάτοι στο παιχνίδι
καταφέρνοντας στα πρώτα
πέντε λεπτά να πιέσουν προς
την αντίπαλη περιοχή, χωρίς
όμως να απειλήσουν. Αντίθετα, η Πηγή στη πρώτη της
επιθετική προσπάθεια η οποία
ήταν συνεργασία ΜπέτσαΜαντζώρου, ο τελευταίος βρέθηκε απέναντι στον Μήτσιο
αλλά η επιλογή του να πλασάρει από μακριά έδωσε την
ευκαιρία στον νεαρό πορτιέρο
της Δήμητρας να βγει νικητής.
Στο 15’ και πάλι ο Μαντζώρος ήταν πρωταγωνιστής από
πλάγια αριστερά, αλλά το

ΠΗΓΗ:Παπαδόπουλος, Γαφαράς Γ. (46’ Δάσσιος), Παπαθανασίου (62’ Αλεξόπουλος), Ντόσας, Μαγουλιώτης,
Κατσάρας (46’ Δημητρίου),
Λεγάκης, Μαντζώρος (75’ Τσικρικάς), Μπέτσας, Νικολαρέας, Ξαγαράς Α.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΠΟΛΛΩΝ: Μήτσιος, Νταϊλιάνης (66’ Βασιλείου), Τσιαμάντας, Τσιγαρίδας, Ανδρέου, Γριζανίτης,
Μπαλτάς (76’ Καρακώστας),
Πλακιάς (84’ Κατόπης), Τσιαντούλας, Στεργίου, Τάμπος
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Πέτσας (Παπαγεωργόπουλος – Καλογριάς).

Του ΠANOΥ
ΓIΔOΠOYΛOΥ
gidopoulosp@yahoo.gr

Αν και οι δύο ομάδες στερήθηκαν παίκτες, λόγω ημέρας, αυτό δεν τις εμπόδισε
να τα δώσουν όλα, να βγάλουν πάθος, να δημιουργήσουν ευκαιρίες σε ένα παιχνίδι
με καλό ρυθμό, που τα είχε
όλα.
Είναι από τις φορές που
αναγκάζεσαι να συγκρίνεις
παιχνίδια επαγγελματικού και
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου,
να φέρνεις στο μυαλό σου
την εικόνα του ΑΟΤ απέναντι
στον Απόλλων Πόντου και να
αναρωτιέσαι, ποιοι παίζουν…
που και γιατί. Αυτό είναι μια
άλλη ιστορία που δεν χρειάζεται ανάλυση, αλλά ανθρώπους με καθαρό μυαλό να
δουν το πραγματικό τους συμφέρον. Στο συμφέρον της
ομάδας αναφερόμαστε…
Οι γηπεδούχοι αν και δημιούργησαν ευκαιρίες πέτυχαν
μια ψυχοφθόρα νίκη και αυτό
δεν άρεσε στον προπονητή
τους Σπύρο Ευαγγέλου, ο
οποίος είχε άλλα στο μυαλό
του, πριν το ντέρμπι κορυφής
αλλά αναγκάστηκε να λειτουργήσει με μοναδικό στόχο τη
νίκη.
Οι φιλοξενούμενοι, χωρίς
άγχος, αλλά με διάθεση για
καλό ποδόσφαιρο είχαν τις
δικές τους καλές στιγμές κι
έδειξαν πως μόνο τυχαία δεν
θεωρούνται μια από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. Σίγουρα πάντως είναι η
πιο νεανική.

Ο Γριζανίτης προσπαθεί να σταματήσει τον Λεγάκη

Ο Μαντζώρος χάνει ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο,
αλλά στην επανάληψη σκόραρε

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Παπαθανασίου μαρκάρει τον Τσιαντούλα
σουτ που επιχείρησε υπό πίεση κατέληξε στα χέρια του
Μήτσιου.
Στο 20’ η Πηγή έχασε νέα
προσπάθεια για γκολ, όταν
γύρισε ο Γιώργος Ξαγαράς,
ο Σάκης Ξαγαράς σούταρε

Πλακιάς και Γ. Ξαγαράς μονομαχούν για τη μπάλα

από κοντά αλλά η μπάλα βρήκε στον Τσιγαρίδα και κατέληξε κόρνερ. Στην εξέλιξη της
φάσης ο Γιώργος Ξαγαράς
από δεξιά σούταρε εκπληκτικά
προς την εστία του Μήτσιου
αλλά εξίσου εκπληκτική ήταν
CMYK

και η απόκρουσή του σε κόρνερ.
Στο 26’ ήταν η σειρά των
φιλοξενούμενων να χάσουν
αξιόλογη ευκαιρία όταν ο
Μπαλτάς πέρασε τη μπάλα
στον Στεργίου και αυτός απέ-

ναντι στον Παπαδόπουλο πλάσαρε ψηλά, τόσο ώστε να περάσει η μπάλα από τον υψηλόσωμο τερματοφύλακα αλλά
και πάνω από την εστία του.
Στο 30’ ο Μπαλτάς έβγαλε
τη σέντρα από αριστερά, ο

CMYK
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Δεδομένες οι δυσκολίες
Στον ΑΟΤ ξέρουν ότι παίζουν με τη πλάτη στον τοίχο, αλλά δεν πρέπει να ρίξουν λευκή πετσέτα

Μ

έχει πολλούς πατεράδες εξάλλου
ενώ η αποτυχία είναι ορφανή. Όλοι
μαζί μπορούμε να ανεβάσουμε τον
Α.Ο.Τ. εκεί που του αξίζει. Ο Α.Ο.Τ.
είναι πάνω από πρόσωπα. Ο Α.Ο.Τ
είναι ιστορία, βάρος φανέλας και
πρωταθλητισμός.
Τώρα, σημασία έχει η στήριξη όχι
η κριτική. Τώρα, σημασία έχει η φωνή
θάρρους όχι το ανάθεμα στο παρελθόν.
Στο τέλος της χρονιάς, και αφού
έχουμε επιβιώσει, θα αποδοθεί τα
του Καίσαρος τω Καίσαρι».

ε διαφορετικά όνειρα
ξεκίνησε η φετινή
σεζόν και αλλιώς
κυλούν τα πράγματα.
Ο ΑΟΤ το καλοκαίρι έκανε
όνειρα ανόδου στην Σούπερ
Λίγκα και πλέον ο εφιάλτης του
υποβιβασμού είναι πιθανός!

Του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
xristoforospap@gmail.com

Άλλωστε η ήττα από τον Απόλλωνα
Πόντου έκανε την κατάσταση πραγματικά δύσκολη και πλέον μπροστά
είναι ένας… τελικός! Την Κυριακή ο
ΑΟΤ αντιμετωπίζει στα Χανιά τον Κισσαμικό, την ομάδα που είναι στην
10η θέση της βαθμολογίας –που είναι
και ο στόχος του ΑΟΤ- έχοντας 4
βαθμούς περισσότερους. Έτσι δεν
πρέπει να είναι κάποιος άσος στα
μαθηματικά για να κατανοήσει την
κρισιμότητα του αγώνα της 18ης
αγωνιστικής της Φούτμπολ Λιγκ!
Ανακοίνωση της διοίκησης του ΑΟ
Τρίκαλα για τον κόσμο και την κακή
πορεία
Στήριξη και όχι κριτική ζήτησε η
διοίκηση του ΑΟ Τρίκαλα από τον
κόσμο της ομάδας, τον οποίο ευχαρίστησε για τη δυναμική παρουσία
του στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα
Πόντου. Με ανακοίνωσή του το ΔΣ
του ΑΟΤ διαβεβαίωσε πως στο τέλος
της σεζόν, θα αποδοθούν ευθύνες
για την πορεία της ομάδας, αλλά

Προχωρά
η Super
League 2

Στον ΑΟ Τρίκαλα προσπαθούν να βρουν τρόπους να πατήσουν δυνατά στα πόδια τους
προέχει να επιστρέψει στις επιτυχίες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
το φίλαθλο κοινό για τη χτεσινή του
προσέλευση στον αγώνα της ομάδας
μας, η οποία ήταν η μεγαλύτερη της
χρονιάς έως τώρα.

Σίγουρα ο πρόσφατος ηρωικός
θρίαμβος επί της Δόξας Δράμας γέμισε όλους μας με ελπίδα καθώς οι
επιτυχίες πάντα λειτουργούν θετικά
στη ψυχολογία μιας ομάδας. Στη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή όμως
που ο αγαπημένος μας Α.Ο.Τ. δοκιμάζεται πρέπει να είμαστε ακόμα πιο

ενωμένοι, ακόμα πιο συσπειρωμένοι.
Ο δωδέκατος παίκτης είναι αυτός
που κάνει τη διαφορά, είναι αυτός
που ωθεί την ομάδα, αυτός που τη
προστατεύει από τις «ομορφιές» της
κατηγορίας.
Δεν είναι ακόμα ώρα για κρίσεις
και αποδόσεις ευθυνών. Η επιτυχία

Ένα ακόμα βήμα για την αναδιάρθρωση θα γίνει άμεσα κόντρα
στα σενάρια που ήθελαν να μπαίνει φρένο σε αυτή.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα
«Live Sport», την Παρασκευή
(22/02) θα εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή το νέο αθλητικό
νομοσχέδιο στο οποίο θα συμπεριληφθεί η διάταξη που προβλέπει τη δημιουργία της Super
League 2. Αυτό σημαίνει ότι δεν
θα επιβεβαιώνονται τα σενάρια
περί 16 ομάδων του χρόνου στη
Super League.

Ο Κώστας Τσιμίκας μίλησε για τον Ολυμπιακό
και τον… ΑΟΤ λόγω του αδελφού του!
Σε συνέντευξη του σήμερα
το πρωί στη Ραδιοφωνική Λέσχη 97,6 ο ποδοσφαιριστής
του Ολυμπιακού Κώστας Τσιμίκας, αναφέρθηκε στη χθεσινή
νίκη των ερυθρολεύκων κόντρα
στην ΑΕΚ, αλλά και στον αδελφό του Στέργιο που είναι παίκτης του ΑΟ Τρίκαλα:
« Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη
για εμάς, δώσαμε τα πάντα
στο γήπεδο και χαρίσαμε πίστη
και χαρά στους φιλάθλους μας.
Κάθε νίκη σε ντέρμπυ έχει μεγάλη σημασία, και καταφέραμε
να την πετύχουμε. Στο πρώτο
ημίχρονο δεν παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, όμως στο δεύτερο
ανεβάσαμε στροφές και αποδείξαμε ποια ομάδα είναι η κα-

Για Ολυμπιακό και… ΑΟ Τρίκαλα μίλησε ο Κώστας Τσιμίκας
λύτερη.
Το πιστέψαμε πολύ και όταν
βγήκαμε στον αγωνιστικό χώρο

ήμασταν άλλη ομάδα.
Ότι θα είναι η ίδια ενδεκάδα
με το ματς της Πέμπτης δεν

ΜΠΑΚΩΣΗΣ
EΞΑΤΜΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3ο χλμ. Τρικάλων-Πύλης • Τηλ. 24310 24735
Άρης • 6977 231 913
www.bakosis.gr
CMYK

το γνωρίζαμε, μέχρι το τελευταίο μίτινγκ πριν το παιχνίδι
κανείς δεν ήξερε ποιος θα παίξει.
Είμαστε πλέον πιο ανεβασμένοι ψυχολογικά μετά τη
νίκη επί της ΑΕΚ και πηγαίνουμε στο Κίεβο για νίκη και
να πάρουμε εκεί την πρόκριση.
Αναφερόμενος και στον
αδερφό του Στέργιο Τσιμίκα,
που αγωνίζεται στον ΑΟ Τρίκαλα, σχολίασε:
«Με τον αδερφό μου μιλάμε
καθημερινά στο τηλέφωνο, είναι λίγο στενοχωρημένος γιατί
η ομάδα δεν πάει τόσο καλά
αλλά και γιατί το χειρουργείο
που έκανε τον κράτησε πίσω.

Ξεκίνησε πολύ καλά τη χρονιά
με δυο γκολ, πιστεύω σιγάσιγά θα ξαναβρεί τα πατήματα
του και θα βοηθήσει την ομάδα.

Ήταν πρωτόγνωρο για εκείνον
γιατί δεν είχε ξανατραυματιστεί, όμως με λίγη υπομονή
θα επανέλθει.»
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Εκοψε την πίτα της
η Πιαλεία

ίχε την ευκαιρία
να μειώσει την
απόσταση από
την κορυφή και
δεν την άφησε να πάει
χαμένη η Φήκη.

Ε

Παίζοντας όσο χρειαζόταν
κέρδισε την Κρύα Βρύση με 30 στο χθεσινό εξ’ αναβολής
παιχνίδι της Α’ Ερασιτεχνικής
κατηγορίας και πλησίασε, όχι
όμως τόσο ώστε να πανηγυρίζει αφού η διαφορά των 8
βαθμών είναι αισθητή και πρέπει να συμβούν πολλά στη
συνέχεια. Κι επειδή «η ελπίδα
πεθαίνει τελευταία», η προσπάθεια της ομάδας του Τάκη
Ρούσσα συνεχίζεται.
Στο χθεσινό παιχνίδι άνοιξε
νωρίς το σκορ. Συγκεκριμένα
στο 8’ με τον Τσάγγα από
πάσα του Ψαρρά κάνοντας το
1-0, ενώ στο 30’ ο ίδιος παίκτης (από προσπάθεια του
Βερβέρα) πέτυχε το 2-0.

ε διάστημα
τεσσάρων ημερών ο
Πορταϊκός
πανηγύρισε δύο φορές και
πρόσθεσε έξι βαθμούς
στην προσπάθειά του να
απομακρυνθεί από την
επικίνδυνη ζώνη.

Μείωσε την απόσταση
•Η Φήκη κέρδισε 3-0 την Κρύα Βρύση
Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε
με εξαιρετική προσπάθεια ο
Βερβέρας στο 53’.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ο Τσάγγας πέτυχε δύο γκολ εις βάρος της Κρύας Βρύσης

Νέο… τρίποντο

Σ
ην κοπή της πίτας του πραγματοποίησε
χθες το μεσημέρι στο Fast Food «EXPRESS»
του κ. Χρ. Ζάχου στην Πιαλεία, η
ποδοσφαιρική ομάδα του Α.Ο. «Ασκληπιός»
Πιαλείας, παρουσία παιχτών, Δ/σης &
προπονητικού τιμ.

Τ

Την πίτα ευλόγησε & έκοψε ο π. Φώτιος Κωτούλας, ενώ
του φλουρί που αντιστοιχούσε σε ένα πλήρες γεύμα τεσσάρων ατόμων, ήταν προσφορά του Fast Food «EXPRESS».
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης & τίμησαν με την
παρουσία τους ο πρόεδρος της Τ.Κ. Πιαλείας & παίχτης
της ομάδας κ. Νικ. Λεμονάς, καθώς & ο νέος υποψήφιος
Δήμαρχος Πύλης κ. Θεοδ. Χήρας μετά στενών του συνεργατών.
(φωτό:Sa-Kal)

ια άκρως
ποδοσφαιρική ημέρα
ήταν αυτή του
περασμένου Σαββάτου για την
οικογένεια του Πύργου.

Μ

Αρχικά είχαμε το παιχνίδι
της ανδρικής ομάδας στον
Πυργετό. Στο καπάκι πραγματοποιήθηκε μια καταπληκτική
γιορτή για την κοπή πίτας της
Ακαδημίας του συλλόγου.
Το σκηνικό στήθηκε στην
αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου Πύργου.
Είναι περιττό να αναφέρουμε ότι ο χώρος γέμισε ασφυκτικά και ο ενθουσιασμός ξεχείλιζε. Αλλωστε αν δεν έχουν
θετική ενέργεια οι πιτσιρικάδες
ποιοι θα έχουν;
Πραγματικά στον σύλλογο
γίνεται εξαιρετική δουλειά σε
βάθος και έτσι τα ταλεντάκια
πλουτίζουν τις γνώσεις τους
και πατούν πιο γερά στα πόδια
τους. Παράλληλα συνηθίζουν
στην ομαδική προσπάθεια,
αφού στο ποδόσφαιρο οι σωστές συνεργασίες αποτελούν
το Α και το Ω.
Γενικά το κλίμα είναι εξαιρετικό στα τμήματα και έτσι
παράγεται έργο.
Από την πλευρά τους οι επίσημοι στάθηκαν στην φιλότιμη
προσπάθεια που γίνεται και
υπογράμμισαν ότι η πρωτοβουλία αξίζει απλόχερης στήριξης.
Αναλυτικό φωτορεπορτάζ
σε επόμενο φύλλο.

Μετά τη νίκη επί της Δήμητρας το περασμένο Σάββατο,
χθες κέρδισε στον εξ’ αναβολής
αγώνα, τα Σαράγια με 2-0.
Ανώτερη η ομάδα του Δημήτρη Σαργιώτη σε όλο το διάστημα του αγώνα με τους παίκτες να πιάνουν σπουδαία απόδοση και να κυριαρχούν.

Φάσεις και γκολ
Στο 3’ Ο Τζέγκας πιάνει δυνατό σουτ από καλή θέση η
μπάλα καταλήγει άουτ.

ΦΗΚΗ: Παπαγεωργίου,
Σκρέκας Α. (70’ Αλεξόπουλος), Σκρέκας Γ., Κουτής (60’
Χασιώτης), Βουτσελάς, Μπασιάκας, Μέξι, Βερβέρας,
Τσάγγας, Ψαρράς, Ντούβλης
(65’ Τσερέπι).
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ: Βλαχάβας,
Παππάς, Παπαγεωργίου, Κοττόρι, Μερτσιώτης, Ούτος (60’
Χιούσα), Ντίνος (46’ Σπυρόπουλος), Σαμούτης, Κοτσιλιάνος, Θεοδώρου (65’ Ράτζας), Βάλλας (70’ Μπαλαούρας).

•Ο Πορταϊκός κέρδισε 2-0 τα Σαράγια και πήρε βαθιά ανάσα

Στιγμιότυπο από το χθεσινό παιχνίδι στη Πύλη
Στο 13’ Ο Αντωνίου με σουτ
έξω από την περιοχή ανοίγει το
σκορ κάνοντας το 1-0.
Στο 27’ Ο Μαράβας πέρασε
δύο αντιπάλους του πασάρει

Δουλειά σε βάθος

στο σημείο του πέναλτι αλλά
δεν βρίσκεται συμπαίκτης του,
και χάνεται η ευκαιρία για την
Ομάδα του.
Στο 28’ Ο Ιωάννου τετ-α τετ
με τον τερματοφύλακα σουτάρει άουτ.
Στο 52’ Ο Ζώης μόνος με το
Γκαραγκάνη σουτάρει η μπάλα
βγαίνει ελάχιστα άουτ από το
κάθετο δοκάρι της εστίας του.
Στο 66’ Ο Αντωνίου μόνος
του με τον Ντάσκα πλασάρει
πάνω του.
Στο 69’ Ο Αντωνίου βρίσκεται
απέναντι από τον τερματοφύλακα, μετά από μπαλιά του Τζιουβάρα, μπλοκάρει την μπάλα
ο πρώτος.
Στο 69’ Σέντρα του Μαράβα
στην καρδιά της άμυνας του

Πορταϊκού δεν μπορεί να πιάσει
κεφαλιά ο Τζέγκας.
Στο 90’ Ο Αντωνίου με σουτ
μέσα από την μικρή περιοχή κάνει το 2-0.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΡΤΑΪΚΟΣ (Σαργιώτης):
Γκαραγκάνης, Τζιουβάρας, Κατζίη, Κωνσταντούλας, Μάστορας, Τσαρούχας (75’ Βράντζας),
Αντωνίου, Ιωάννου, Δήμου, Κλιάφας, Ταμπάκος (46’ Κανάτας).
ΣΑΡΑΓΙΑ (Λιούλιος): Ντάσκα, Σωτηρίου, Σίμος, Τζιετζιάς,
Μπελερίδης, Κατσαρός, Γαδετσάκης, Μαράβας, Καλιακούδας, Τζέγκας, Ζώης.
Διαιτητής: Κοντίνος(Μανασής-Νταλούκας).
Αλέκος Τζήμας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΘΕΣΙΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Πορταϊκός- Σαράγια............................................................2-0
Φήκη – Κρύα Βρύση............................................................3-0
Πηγή – Δήμητρα..................................................................1-0

Κλίμα από την κοπή πίτας στην Ακαδημία του Πύργου

Η ΒΑΘΜoΛoΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

Β

Ν

Ι Η

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

58
55
50
41
40
38
37
33
32
29
26
26
24
24
15
8
0
0

19
17
16
12
13
12
11
10
9
8
7
7
6
7
4
2
0
0

1
4
2
5
1
2
4
3
5
5
5
5
6
3
3
2
1
1

Νεοχώρι
Πηγή
Φήκη
Κεφαλόβρυσο
Σαράγια
Δήμητρα Απόλλων
Μεγαλοχώρι
Ταξιάρχες
Καστράκι
Πυργετός
Αγία Μονή
Πορταϊκός
Καλύβια
Κρύα Βρύση
Πύργος
Αχιλλέας
ΑΕΤ
Γλίνος

1
0
3
4
7
7
6
8
7
8
9
9
9
11
14
17
20
20

ΤΕΡΜ.
71-6
44-9
52-15
40-19
42-23
43-27
47-23
32-30
39-21
27-27
26-28
25-41
21-24
23-43
20-38
16-68
0-60
3-69
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Πάντα σε φόρμα
•Οι βετεράνοι στίβου έκοψαν την πίτα τους στέλνοντας σημαντικά
μηνύματα, ενώ ετοιμάζονται για αγωνιστική δράση
ίμησαν και με το
παραπάνω την
φανέλα τους
άνδρες και
γυναίκες. Ο λόγος για
τους βετεράνους του
Τρικαλινού στίβου οι
οποίοι διαθέτουν
τεράστιο βιογραφικό
επιτυχιών αλλά προς
τιμήν τους δεν
σταματούν να
αγωνίζονται.

Τ

Του Αρη Κόντα
arispenna@yahoo.gr
Με τον τρόπο αυτό δείχνει
έμπρακτα ότι ο αθλητισμός
δεν έχει ηλικίες και όρια.
Εχοντας αναπτύξει στο έπακρο τη νοοτροπία του νικητή
φροντίζου να κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να κρατούν ψηλά την
ιστορία του Τρικαλινού στίβου.
Αισθάνονται συνεπώς βαριά την ευθύνη αφού κουβαλούν στους ώμους τους το
όνομα του νομού. Επιπρόσθετα ξέρουν ότι το κοινό
έχει πάντα απαιτήσεις.
Ετσι οι ίδιοι φροντίζουν να
πλειοδοτούν σε εμπνεύσεις
και να στέκονται στο ύψος
των περιστάσεων.
Είναι σημαντικό ότι υπάρχει
μια καλή παρέα που απολαμβάνει αυτό που κάνει. Ετσι
προκύπτουν σημεία αναφοράς σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Και η χρονιά που πέρασε
ήταν παραγωγική, ενώ όλοι
βάζουν πλώρη για νέα κατορθώματα.
Οδηγό φυσικά αποτελούν οι
χαμηλοί τόνοι. Ποτέ άλλωστε
δεν βγήκε από τα χείλη τους
κάποια υπερφίαλη δήλωση.
Εχουν συνηθίσει άλλωστε
να μιλούν με τις επιδόσεις
τους στους αγωνιστικούς χώρους, που είναι εξαιρετικές.
Γι’ αυτό και όχι μόνον κρατούν εξέχουσα θέση στην καρδιά των φιλάθλων.
Παράλληλα με την στάση
ζωής αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά, που
φροντίζει σε πρώτη ευκαιρία
να μαθαίνει πράγματα από
την ζωντανή ιστορία. Εννοείται
ότι κάθε αθλητής διαθέτει την
δική του ξεχωριστή ταυτότητα και την υποστηρίζει με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.
Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοια
εποχή οι βετεράνοι κόβουν
την πίτα τους και δίνουν υπόσχεση για μια ακόμη γεμάτη
χρονιά.
Την Κυριακή συγκεντρώθηκαν στον φιλόξενο χώρο του
«Πανελληνίου», όπου είχαν
πολλά να πουν για θέματα
εντός και εκτός των γραμμών.
Μαζί τους ήταν και εκλεκτά
στελέχη του στίβου αλλά και
φορείς που αναγνωρίζουν την
μεγάλη προσφορά των βετεράνων.

Μίλησαν για όλα
Έναν απολογισμό της περσινής χρονιάς έκαναν οι βετεράνοι αλλά έχουν ήδη το
βλέμμα τους στραμμένο στο
μέλλον.
Εν αρχή ο πρόεδρος Ανδρέας Σιμορέλης μνημόνευσε
τους περσινούς σταθμούς,
ενώ μαζί με τον Θανάση
Μπουλογιώργο στάθηκαν κυρίως στο Πανελλήνιο της Αλεξανδρούπολης.
Εκεί παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες οι πρωταγωνιστές έδωσαν ξανά το στίγμα
τους με 5 χρυσά, 3 αργυρά
και 3 χάλκινα.
Ο κ. Σιμορέλης υπογράμμισε λίγο αργότερα ότι «βαδίζουμε ακάθεκτοι προκειμένου
η συνέχεια να είναι ακόμη πιο
λαμπρή».
Από την πλευρά του ο κ.
Μπουλογιώργος ανέφερε επίσης ότι είναι σημαντικό να
πυκνώσουν οι τάξεις του βετερανισμού, αφού στον χώρο
υπάρχουν αγνές προθέσεις
και καμία ιδιοτέλεια.
Παράλληλα προάγεται και η
δια βίου άθληση, που είναι ένα
ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι.
Οσο για το καινούργιο καλεντάρι θα είναι γεμάτο. Στο
πλαίσιο αυτό στις 3 Μάρτη
υπάρχει το Βαλκανικό κλειστού στην Κωνσταντινούπολη
για το οποίο εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.
Σχετικά με το Πανελλήνιο
βετεράνων θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιούνη στον
Βόλο και με δεδομένο ότι η
απόσταση είναι κοντινή αναμένεται μαζική συμμετοχή.
Εννοείται ότι οι πρωταγωνιστές θα προετοιμαστούν με
θρησκευτική ευλάβεια προκειμένου να φορμαριστούν
στην κατάλληλη στιγμή.
Στο θέμα αυτό διαθέτουν
τεράστια εμπειρία ενώ μιλάει
και το ένστικτο.
Οσον αφορά τις βραβεύσεις τιμήθηκαν οι: Γ. Παρδάλης (απουσίαζε), Β. Θεοδώρου, Δ. Ντιντής, Κ. Ζησόπουλος, Σ. Γουσόπουλος καθώς
και η ομάδα 4χ100 αποτελούμενη από τους: Φορτούνη,
Ντιντή, Ζησόπουλο, Γουσόπουλο.
Επίσης τιμής ένεκεν βραβεύτηκαν οι καταξιωμένοι
προπονητές στίβου κκ. Δημήτρης Σούλας και Γιάννης
Κοντονάσιος.
Δίνοντας το στίγμα ο κ.
Μπουλογιώργος σημείωσε ότι
οι εκλεκτοί προπονητές δούλεψαν άοκνα και χωρίς ιδιοτέλεια, οπότε συνέβαλαν καθοριστικά ώστε ο Τρικαλινός
στίβος να ανεβεί σκαλοπάτια
στην εκτίμηση.
Φυσικά από τα χέρια τους
πέρασαν πάρα πολλοί πρωταγωνιστές.
Η οικογένεια των βετεράνων
δεν ήταν δυνατόν να ξεχάσει
ένα στέλεχος, που η απώλειά
του προκάλεσε θλίψη.

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση των βετεράνων με τις ομαδικές,
ατομικές βραβεύσεις αθλητών και προπονητών αλλά και την τήρηση
ενός λεπτού σιγής στην μνήμη του Γ. Γεροκώστα

Τηρήθηκε λοιπόν ενός λεπτού σιγή για τον Γιώργο Γεροκώστα, που πρόσφερε πολλά στο κομμάτι του στίβου,
ενώ διετέλεσε για μεγάλο διάστημα πρόεδρος των κριτών
στίβου.
Ο κ. Μπουλογιώργος τον
χαρακτήρισε εμβληματική

μορφή και με την ευγένεια
και την εργατικότητά του έκανε παντού φίλους.
Ουκ ολίγοι φίλαθλοι τον θυμούνται να δίνει τον καλύτερο
εαυτό του μαζί με τους συνεργάτες του για την απόλυτη επιτυχία των κορυφαίων
διοργανώσεων που ήρθαν στα

Τρίκαλα.
Η εκδήλωση έκλεισε με τις
αρχαιρεσίες.
Εκλέχτηκαν λοιπόν οι: Σιμορέλης 28 ψήφοι, Μπουλογεώργος 26, Θεοδώρου 25, Ζησόπουλος 23, Γουσόπουλος
21, Μπαϊρακτάρης 21, Ταμπρατζή 16.
Α’ Αναπληρωματικός ο Χρ.

Φορτούνης με 13.
Στην εξελεγκτική εκλέχτηκαν οι: Κοντονάσιος Ι. 28, Παρδάλης 28, Παπαβαγγέλης 20.
Σύντομα το Δ.Σ. θα συγκροτηθεί σε σώμα. Με κοινή
προσπάθεια θα έρθουν ακόμη
καλύτερες μέρες, αφού οι βετεράνοι ζουν και αναπνέουν
για τον κλασικό αθλητισμό.

CMYK
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Υπέροχο διήμερο εμπειριών
της Ακαδημίας ΑΟΤ σε ΟΑΚΑ
και Παιανία με Παναθηναϊκό

Π

αρακολούθησαν
αγώνα για την
Σούπερ Λιγκ στο
Ολυμπιακό
Στάδιο, ΠαναθηναϊκόςΑστέρας Τρίπολης,
αγωνίστηκαν στο
αθλητικό κέντρο της
Παιανίας με τμήματα
υποδομών του
Παναθηναϊκού και
επέστρεψαν στα Τρίκαλα
γεμάτα εμπειρίες, ωραίες
εικόνες , όμορφες στιγμές
και αναμνήσεις .

Τα παιδιά από τρία τμήματα
της Ακαδημίας του Α Ο Τρίκαλα,
Κ16, Κ14 και Κ12 είχαν ένα υπέροχο ποδοσφαιρικό και όχι μόνο
διήμερο φιλοξενούμενα του Παναθηναϊκού . Η παρουσία τους
εντός και εκτός αγωνιστικού
χώρου ήταν εξαιρετική και όλο
αυτό που είδαν και ένιωσαν
ήταν πολύ σημαντικό . Οι εμπειρίες που αποκόμισαν, κάτι
παραπάνω από πολύτιμες.
» Ο Α Ο Τρίκαλα με αργά
αλλά σταθερά βήματα μεγαλώνει.Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμη , αλλά σιγά σιγά
κερδίζουμε τον σεβασμό.» τόνισε ο υπεύθυνος της Ακαδημίας του Α Ο Τρίκαλα , Κώστας
Καρακούσης, ο οποίος ευχαρίστησε και τους ανθρώπους του
Παναθηναϊκού για την άψογη
φιλοξενία της Τρικαλινής αποστολής.

* Κάτι με ποδοσφαιρικό γιατρικό χρειάζεται ο ΑΟΤ για
να μπορέσει να βρει βηματισμό και να ανεβάσει το
επίπεδό του. Διότι αποδεικνύεται ότι με συμβατικές
εμφανίσεις δεν είναι δυνατόν να μπει το νερό στο
αυλάκι και να γίνουν οι επιθυμητές προσπεράσεις. Αλλωστε οι αντίπαλοι περιμένουν στην γωνία για να
κάνουν την ζημιά τους.
* Κάθε ομάδα λοιπόν είναι λογικό να θέλει να βάλει
όλα τα κομμάτια στην σωστή θέση του παζλ προκειμένου να λειτουργήσει ως καλοκουρδισμένη μηχανή.
Ειδικά πάντως στο επιθετικό σκέλος ο ΑΟΤ καλείται να
φτάσει στο επίπεδο να τον νιώθουν οι αντίπαλοι.
Μέσω της πίεσης λοιπόν αυξάνονται οι πιθανότητες
λάθους από τα ανταγωνιστικά σωματεία.
* Ο χρόνος βέβαια τρέχει ταχύτατα και ως εκ τούτου το
επιτελείο δεν έχει χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Εννοείται
πως χρειάζεται να δράσει με χειρουργική ακρίβεια για
να αλλάξει το σκηνικό.
* Σε κάθε περίπτωση όμως ισχύει αυτό που λένε οι
ειδικοί ότι το πιο σημαντικό κομμάτι για την λειτουργία
κάθε ομάδας είναι το χτίσιμο με τις επιλογές του καλοκαιριού.
* Οσο για το πρόγραμμα είναι και αυτό ιδιαίτερα δύσκολο
με τους αντιπάλους να θέλουν να γεμίσουν και αυτοί
το βιογραφικό τους. Συνεπώς οι κυανέρυθροι καλούνται
να κάνουν υπερβάσεις και πορεία πρωταθλητισμού. Η
πράξη βέβαια θα δείξει περισσότερα σχετικά με τις
καινούργιες προσαρμογές.
* Δεν είναι πολλές οι περιοχές της Ελλάδας που έχουν
την πολυτέλεια δυναμικής εκπροσώπησης σε ποδοσφαιρικό ντέρμπι. Ο Κ. Φορτούνης με τον Χρ. Αλμπάνη
έκαναν το καλύτερο στο πρόσφατο παιχνίδι Ολυμπιακού- ΑΕΚ και πολύ σωστά επεσήμαναν την διπλή παρουσία τόσο το srtagon news όσο και οι ειδικοί του
ποδοσφαίρου.
* Και οι δυο χαρισματικοί παίκτες αποτελούν τεράστιο
κεφάλαιο για το Ελληνικό ποδόσφαιρο και ευχής έργον
είναι να συνεχίσουν την ποδοσφαιρική καλλιτεχνία.
* Οποιος πρόσεξε το ρόστερ της Καλαμπάκας θα εντόπισε
την συμμετοχή του Νίκου Οικονόμου. Πρόκειται για
τον έμπειρο καλαθοσφαιριστή, που έκανε γεμάτες
χρονιές σε αρκετές ομάδες του τοπικού. Θα σπεύσει
λοιπόν να δώσει τις λύσεις του και στον ΑΟΚ ο οποίος
ξέρει ότι πρέπει να βάλει θετικό πρόσημο σε αρκετά
ματς για να κερδίσει το στοίχημα.
* Ατυχος στάθηκε ο συμπολίτης καλαθοσφαιριστής του
ΠΑΣ Γιάννενα Β. Πάτρας, που τραυματίστηκε στο ίδιο
σημείο. Ετσι δεν αγωνίστηκε στην Κυριακάτικη συνάντηση του Ηπειρώτικου σωματείου με την Καλαμπάκα.
Πάντως έχει κάνει σπουδαία χρονιά και θέλει να επιστρέψει δριμύτερος.
* Ξανά στην πρώτη γραμμή θα βρεθεί ο νομός τις προσεχείς μέρες λόγω του Πανελλήνιου πρωταθλήματος
ανωμάλου δρόμου στις Σκαμνιές. Ολη η στιβική Ελλάδα
ετοιμάζει τα της μετάβασης στην περιοχή, όπου θα
συναντήσει την παραδοσιακή φιλοξενία.
* Οι πρωταγωνιστές λοιπόν θα συγκεντρωθούν στην
αποστολή τους και οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι
θα διεξαχθεί μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου.
* Από την πλευρά τους οι διοργανωτές βρίσκονται στο
πόδι για να βάλουν τις τελευταίες πινελιές προκειμένου
να κυλήσουν όλα στην εντέλεια. Δεν θα λείψει και η
συνέντευξη τύπου, οπότε το φίλαθλο κοινό θα πάει
καλά διαβασμένο στην Κυριακάτικη γιορτή του είδους.

14.30: Eurosport 1
Σκι ανώμαλου δρόμου
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ζέεφελντ
14:45 Eurosport 2
Δίαθλο: Eυρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Λευκορωσία
Δίαθλο
16:00 Eurosport 1
Γύρος Ανδαλουσίας
Ποδηλασία
17:45 Eurosport 1
TOUR D ALGARVE
Ποδηλασία
18:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Φενέρμπαχτσε-Ντινάμο Μόσχας
CEV Champions League βόλεϊ
18:15 Eurosport 2
CMYK

Δίαθλο: Eυρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Λευκορωσία
Δίαθλο
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Σεβίλη-Λάτσιο
UEFA Europa League
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD
Σκαντίτσι-Κονελιάνο
CEV Champions League βόλεϊ
22:00 Novasports 1HD
Παρί Σεν Ζερμέν - Μονπελιέ
Ligue 1
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD
Ατλέτικο Μαδρίτης-Γιουβέντους
UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Σάλκε-Μάντσεστερ Σίτι

τοπικά
νας πολύ καλός
μου φίλος και
εξαίρετος
συνάδελφος στο
Β’Λύκειο Τρικάλων, ο
Κώστας Καλλιάρας, είχε
την καλοσύνη να με
δωρίσει, πρόσφατα, ένα
καταπληκτικό σιντί με 15
έξοχα δημοτικά
τραγούδια, που είχε
τραγουδήσει, κατά
καιρούς, μαζί με άλλα του
ρεπερτορίου της η
εξαίρετη και καλλικέλαδη
σύντροφός του,
Κρυσταλλία Καλλιάρα.

Έ

Και τα είχε τραγουδήσει σε
χορούς, σε πανηγύρια, σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και
τηλεοπτικά κανάλια και να την
χειροκροτούν με θέρμη και
λατρεία, όσοι είχαν την τύχη
να την ακούν και να θαυμάζουν την γλυκύτατη φωνή της
με τα υπέροχα γυρίσματα και
ευλύγιστα τσακίσματα.
Τούτο το σιντί σε ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ από
την ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ 2007 της
Μεταξίας Καλαμπάκα, Αισχύλου 6, Τρίκαλα και με τη συνοδεία του μεγάλου μαέστρου
στο κλαρίνο Κώστα Καρακώστα, σε γυρίζει σε άλλες καλές
εποχές, τότε που το δημοτικό
τραγούδι συγκινούσε, συνάρ-
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Δημοτικά τραγούδια
της Κρυσταλλίας Καλλιάρα
Από τον Γιώργο Ηλ. Ζιάκα

παζε και φτέρωνε τα εσώψυχα. Τότε που άλλοτε σιγοτραγουδούσες και εσύ ο ίδιος
και άλλοτε μεράκλωνες και
σηκωνόσουν να χορέψεις, να
επιδείξεις τις χορευτικές σου

ικανότητες, να τινάξεις το
σώμα σου ψηλά για να σε καμαρώσουν, οι συνδαιτυμόνες,
οι συγχωριανοί σου, οι πανηγυριώτες και κάποια κρυφή
αγάπη από μια όμορφη μελα-

χρινή κοπελιά ή μια φυσική
ξανθιά. Βρήκα λοιπόν την ευκαιρία τώρα με τα αλλεπάλληλα κύματα ψύχους και χειμωνιάς να τα ακούσω ξανά σε
μια ζεστή γωνιά του σπιτιού
μου και να τα θαυμάσω. Πρόκειται για 15 πολύτιμα στολίδια της δημοτικής μας ποίησης, του δημοτικού και ξέχωρου τραγουδιού. Τίτλος
του σιντί: “Σήκω Διαμάντω”.
Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι, όπου η πανέμορφη Διαμάντω, που έκαμε αγόγγυστα
όλες τις δουλειές του σπιτιού,
απογοητεύτηκε κάποτε δεν
ερχόταν το παλληκάρι να την
παντρευτεί.
Η ελπίδα όμως πεθαίνει τελευταία. Το δεύτερο τραγούδι “Κόφτην Ελένη την ελιά”,
αναφέρεται στην όμορφη Ελένη που έχει μια χαρακτηριστική και εντυπωσιακή κρεατοελιά που μαραίνει τα παιδιά.
Το τρίτο τραγούδι “Μη χαλνάτε το χορό” αναφέρεται σε

όποιους θέλουν να σταματήσουν το χορό, ενώ οι άλλοι θέλουν να συνεχίζει ο χορός. Το
τέταρτο τραγούδι “Ο ήλιος
βασιλεύει” αναφέρεται σ' ένα
παλληκάρι που θαυμάζει ολημερίς την αγάπη του και στενοχωριέται που ο χρόνος είναι
λίγος για να τον θαυμάζει. Το
πέμπτο τραγούδι “Μια κοκκινοφορεμένη”, που αναφέρεται
σε μια πανέμορφη κοπελιά,
που έχει βάλει την κόκκινη
φορεσιά, το χρώμα του έρωτα, να πάει στην εκκλησιά και
έχει κάψει κάποιου νέου την
καρδιά. Το έκτο τραγούδι “Τι
έχεις Ρίνα κι αρρωσταίνεις”,
εδώ πλαντάζει η κοπελιά όπου
καιρό έχει να ιδεί μια αγάπη
της παλιά.
Το έβδομο τραγούδι “Βλέπεις εκείνο το βουνό”. Εκεί
που πρωτο-αγάπησαν και
πρωτο-ερωτευτεί με κάποιο
τραγούδι ή φλογέρας ήχο μαγικό. Το όγδοο τραγούδι “Παιδιά μ' γιατ' είστε ανάλαγα”,
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τραγούδι που συγκινούσε την
εργατιά, τα παιδιά της “έρμης
ξενητειάς”, τα παλληκάρια
της κλεφτουργιάς. Το ένατο
“Διαμάντω ποιος σε φίλησε”
διερωτάται κάποιος ή κάποια
ποιος φίλησε την όμορφη Διαμάντω. Το δέκατο τραγούδι
“Δέσπω”, αναφέρεται σε ερωτευμένο παλληκάρι που νύχτα
τριγυρίζει στην αυλή της Δέσπως: “Εκείνο τ' αστέρι το
λαμπρό, που πάει κοντά στην
Πούλια, αυτό με φέγγει Δέσπω μου κι έρχομαι στην αυλή
σου”. Το ενδέκατο αναφέρεται
στα δύο εύοσμα, αρωματικά
φυτά “Τον δυόσμο και τον
βασιλικό”, που ταυτίζονται με
ομορφονιές, συγκινούν τους
ερωτευμένους.
Το δωδέκατο αναφέρεται
στις “Μαυρομάτες” το χρώμα
που φλογίζει τις καρδιές. Το
δέκατο-τρίτο “Τούτο το καλοκαίρι” παραπέμπει σε κάποιο
αξέχαστο καλοκαίρι. Και τέλος
το δέκατο-πέμπτο “Μια Παρασκευή” είναι γαμήλιο τραγούδι αποχαιρετισμού, που
μοιάζει με μοιρολόγι. Εύγε
στην Κρυσταλλία Καλλιάρα
και την “ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ” που
μας χάρισε και μας χαρίζει
σπουδαία δημοτικά τραγούδια.

«Εγώ με την αξία μου»: Μεγάλη συναυλία
για στον Χρήστο Κολοκοτρώνη από το Μουσείο Τσιτσάνη
ον δημιουργό πολύ μεγάλων, αγαπημένων επιτυχιών του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τιμά
με μεγάλη συναυλία το Μουσείο Τσιτσάνη.

Τ

Ο Χρήστος Κολοκοτρώνης, ένας ακόμη από τους μεγάλους της «τρικαλινής σχολής» του λαϊκού
τραγουδιού, τιμάται και με συναυλία, στις 21 Φεβρουαρίου 2019. Προηγήθηκε στις 5 Ιουλίου 2018,
η οφειλόμενη απόδοση τιμής με την ονοματοθεσία πλατείας προς τιμή του, επίσης στα Τρίκαλα.
Αυτή τη φορά, η συναυλία με τους Παναγιώτη Κολοκοτρώνη και Ασπασία Στρατηγού, προσφέρει ένα απάνθισμα των πολύ μεγάλων επιτυχιών του, των στίχων που σημαδεύουν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία: Πολλές φορές, Δε θέλω να με κλάψετε, Κοινωνία ένοχη, Μπρος στα κλειστά παράθυρα (Ο δρόμος ), Στο άδειο προσκεφάλι, Τέτοια κούκλα και τσαχπίνα,
Την έδιωξα κι όμως την αγαπώ Εγώ με την αξία μου, Εγώ το πλουσιόπαιδο, Απόψε φίλα με ( Η
τελευταία νύχτα), Έχεις κορμί αράπικο Βόλτα στην Ελλάδα ( Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα ), Ένα τραγούδι θλιβερό, Ζιγκουάλα, Γλυκιά μου Αθηναίισσα, Είδα κι έπαθα κυρά μου ( Πω πω κάτι μάτια), Κλάψε με μάνα μου γλυκιά Καμπάνα χτύπα σήμερα, Είναι αργά, Εργατιά, Θεσσαλονίκη μου, Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις και τον γνωστό ύμνο της ΑΕΚ
Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου
στις 20:30 με τη δυνατότητα ενίσχυσης του Μουσείου Τσιτσάνη μέσω κουπονιών.

Παρουσίαση βιβλίου του Μένιου Σακελλαρόπουλου
Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Μένιος Σακελλαρόπουλος θα παρευρεθεί στη Βιβλιοθήκη
Καλαμπάκας την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου
στις 7:30 μ.μ. με σκοπό να
παρουσιάσει το νέο του
βιβλίο "Η Πυραμίδα της
Οργής."
Τον κο Σακελλαρόπουλο θα προλογίσει ο Επίκουρος Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
κος Κωνσταντίνος Φαμίσης. Μετά το τέλος της παρουσίασης, ο συγγραφέας
θα υπογράψει το βιβλίο
του και θα συνομιλήσει με
το κοινό.
Ευχαριστούμε τις Εκδόσεις Ψυχογιός για τη συνεργασία.

30 σελίδα
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Μέτρα για συνεπείς δανειολήπτες
ζητεί ο Μητσοτάκης

Ν

α συμπεριλάβουν στην
τελική ρύθμιση για τα
κόκκινα δάνεια και
συγκεκριμένα μέτρα για την
επιβράβευση των συνεπών
δανειοληπτών, ζήτησε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης από τους
εκπροσώπους των συστημικών
τραπεζών στην συνάντηση που είχε
μαζί τους. Η πρόταση του
προέδρου της Ν.Δ. είναι να
επιβραβευθούν με μια εύλογη
μείωση του επιτοκίου όσοι πολίτες
υπήρξαν συνεπείς την τελευταία
τριετία στην αποπληρωμή των
στεγαστικών τους δανείων.

«Γνωρίζουμε απόλυτα την ανάγκη να
υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας γι’ αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη,
αλλά θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας
και με ποιο τρόπο θα πρέπει να επιβραβευθούν και αυτοί οι δανειολήπτες που
τα χρόνια της κρίσης, με πολύ μεγάλο
κόπο, κατάφεραν να παραμείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι
στις τράπεζες», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή του συνάντηση
με τους εκπροσώπους των συστημικών
τραπεζών, υπογραμμίζοντας ότι η «επιβράβευσή τους απουσιάζει από τις δημόσιες συζητήσεις γύρω απ’ το θέμα
των κόκκινων δανείων και αυτό είναι
εξαιρετικά άδικο».
Στη συνάντηση μετείχαν οι κ.κ. Νίκος
Καραμούζης, Χρήστος Μεγάλου, Παύλος
Μυλωνάς, Βασ. Ψάλτης, Φωκίων Καραβίας, Θοδ. Καλαντώνης και Χαρούλα
Απαλαγάκη.
Εκτενής συζήτηση έγινε για την υπό
διαμόρφωση συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών που αφορά την
προστασία της πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η πλευρά
των τραπεζών εξέφρασε έντονο προβληματισμό, καθώς στο σχέδιο νόμου
που τους κοινοποίησε η κυβέρνηση περιλαμβάνονται μια σειρά μέτρων που

δεν έχουν σχέση με τις κατευθυντήριες
γραμμές που είχαν συμφωνηθεί στην
τελευταία συνάντηση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τράπεζες έχουν ήδη κοινοποιήσει γραπτώς
στην κυβέρνηση τις επιφυλάξεις τους.
Βασική ένσταση είναι ότι οι ίδιες θα επιθυμούσαν η νέα συμφωνία να αποτελέσει
το διάδοχο σχήμα όλων των προηγούμενων αλυσιτελών λύσεων (όπως ο νόμος
Κατσέλη και ο εξωδικαστικός μηχανισμός) και αντ’ αυτού διαπίστωσαν ότι
το νομοσχέδιο δημιουργεί μεγάλη σύγχυση, καθώς και οι προηγούμενες ρυθμίσεις παραμένουν εν ισχύι.
Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με την
Πειραιώς, επανέλαβε ότι η λύση που θα
επιλεγεί πρέπει να είναι βιώσιμη και επωφελής για τους δανειολήπτες, να παρέχει
προστασία στους πλέον ευάλωτους Ελληνες, αλλά παράλληλα να διαφυλάσσει
και τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.
Αποστάσεις από τη δήλωση του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Από-

στολου Τζιτζικώστα ότι οι πινακίδες στην
περιφέρειά του θα γράφουν Σκόπια και
όχι Βόρεια Μακεδονία, πήρε η Νέα Δημοκρατία μέσω της κ. Σπυράκη.
Η εκπρόσωπος της Ν.Δ. επανέλαβε
ότι η Πειραιώς θεωρεί ότι πρόκειται για
μια «βλαπτική» συμφωνία που δημιουργεί
τετελεσμένα για τη χώρα, καθώς και ότι
ο κ. Μητσοτάκης έχει καταστήσει σαφές
ότι η χώρα θα ελέγχει την πορεία της
γειτονικής χώρας προς την Ε.Ε. και έχει
κάθε δυνατότητα να ασκήσει βέτο, «εφόσον κρίνεται ότι υπάρχει βλάβη στα εθνικά συμφέροντα».
«Είναι προφανές ότι η επίσημη ονομασία της χώρας, όπως προκύπτει από
τη συμφωνία των Πρεσπών, είναι Βόρεια
Μακεδονία», σημείωσε.
Και πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα,
όμως, είναι ήσσονος σημασίας η κάθε
συζήτηση που γίνεται γύρω από τις πινακίδες. Αλλωστε, όπως ξέρετε καλά,
οι πινακίδες προσδιορίζουν τη χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα σε πόλεις».

ΝΔ: Καμμένος
και Κοτζιάς ακόμα
και μετά την απομάκρυνσή
τους βλάπτουν τη χώρα
«Οι κ.κ. Κοτζιάς και
Καμμένος, όχι μόνον
αλληλοεκβιάζονται,
αλλά και υβρίζονται
πλέον με όρους χαμαιτυπείου», δήλωσε ο
Γιώργος Κουμουτσάκος, με αφορμή τον
πόλεμο που μαίνεται
ανάμεσα στους δύο
τέως υπουργούς.
«Θα ήταν άνευ σημασίας αν δεν επρόκειτο για τους δύο ανθρώπους που διαχειρίστηκαν επί τέσσερα
Ο τομεάρχης Εξωτερικών
ολόκληρα χρόνια τα
της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος
ζωτικότερα συμφέροντα της χώρας: Την εξωτερική της πολιτική και την ασφάλειά της», συνέχισε ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ και πρόσθεσε:
«Ακόμα και μετά την απομάκρυνσή τους βλάπτουν τη
χώρα. Τη διασύρουν διεθνώς. Αυτούς, όμως, επέλεξε ο κ.
Τσίπρας. Αυτούς εμπιστεύθηκε. Να τους χαίρεται».

Κομισιόν για Πολάκη - Στουρνάρα:
Υποχρέωση όλων o σεβασμός της
ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την εκ της Συνθήκης
υποχρέωση όλων για σεβασμό της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών και των κεντρικών τραπεζιτών να κάνουν
την δουλειά τους».
Αυτό απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με
τον τηλεφωνικό διάλογο που είχε ο αναπληρωτής υπουργός
Υγείας Παύλος Πολάκης με τον διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.
Ο Μ. Σχοινάς παρέπεμψε για πιο σχετικές απαντήσεις
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, «η οποία είναι πιο
αρμόδια για να τοποθετηθεί επί του περιστατικού» όπως
είπε ο ίδιος.

Κέντρο Διάγνωσης &
Θεραπείας Διαταραχών

“ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ”
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αναπτυξιολόγος-Παιδίατρος PhDc,
Επιστημονικός Συνεργάτης Metropolitan Hospital
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ "ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ"

Έγκριτο μέλος συνδέσμου
ταπητοκαθαριστηρίων

•Αναπτυξιακή Καθυστέρηση •Νοητική Στέρηση
•Διαταραχές Κινητικών Δεξιοτήτων
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Πρόωρων Παιδιών
•Αναπτυξιακά Προβλήματα Παιδιών με Χρόνια Νοσήματα
•Καθυστέρηση Λόγου-Γλωσσικές Διαταραχές
•Αυτιστικού τύπου Διαταραχές •ΔΕΠ-Υ
•Μαθησιακές Δυσκολίες κτλ.

“ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ”

Διεύθυνση: Απόλλωνος 16- Τρίκαλα,
ΤΗΛ: 24310-78781 ΚΙΝ.: 6974273255-6946221442

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΩΤ. Ι. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

ΓOPΓOΓYPI - TPIKAΛA
THΛ.: 24310 53555

Με συνέπεια εκεί
που μας χρειάζεστε

CMYK

εσωτερικά
αριθμός των
πλοίων που
συμμετέχουν,
μέχρι σήμερα, στη νέα
διαδικασία «Οικειοθελούς
Παροχής», σύμφωνα με
τα στοιχεία της αρμόδιας
Διεύθυνσης Ποντοπόρου
Ναυτιλίας του ΥΝΑΝΠ,
ανέρχεται σε υψηλό
ποσοστό του
διαχειριζόμενου στόλου
της ποντοπόρου
ναυτιλίας με τη
δηλωθείσα χωρητικότητα
να φτάνει στο 95% της
χωρητικότητας της
ποντοπόρου ναυτιλίας.

Ο

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης
Κουβέλης, στο πλαίσιο της
διαδικασίας οικειοθελούς παροχής της ναυτιλιακής κοινότητας, που ολοκληρώνεται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του ΥΝΑΝΠ την τρέχουσα περίοδο και βρίσκεται στο επίπεδο των τελικών προπαρα-
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Φώτης Κουβέλης:

Στήριξη της εθνικής οικονομίας
από τη ναυτιλιακή κοινότητα

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής,
Φώτης Κουβέλης
σκευαστικών ενεργειών δήλωσε ότι :

- Η ναυτιλία των Ελλήνων,
με το μεγάλο αριθμό εγκατεστημένων γραφείων διαχείρισης πλοίων και την μεγαλύτερη χωρητικότητα διαχειριζόμενου στόλου, έχει καταστήσει τη χώρα μας ένα από τα
σημαντικότερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης παγκοσμίως.
- Η ναυτιλία των Ελλήνων
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εξωστρέφειας.
- Η Ελληνόκτητος ναυτιλία
για το έτος 2018 συνέχισε να
εκπροσωπεί άνω του 20% σε
dwt της παγκόσμιας χωρητικότητας και πλέον του 51%
της ναυτιλίας της Ε.Ε.
- Η σύνδεση της ναυτιλίας
με την οικονομία και την απα-

σχόληση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και γνώμονα
της κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο
της ανάκαμψης της Εθνικής
Οικονομίας .
- Η ελληνική ναυτιλία αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους τομείς της
εθνικής οικονομίας, συνεισφέρει πάνω από 9% στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ)
δια της καταβολής φόρου χωρητικότητας (tonnage tax) στα
ελληνικά και στα διαχειριζόμενα από την Ελλάδα πλοία,
αλλά κυρίως δια της εισαγωγής ναυτιλιακού συναλλάγματος που διοχετεύεται πο-

λύπλευρα στην οικονομία.
- Στην παρούσα φάση, η
πρωτοβουλία εθελοντικής
υποστήριξης της εθνικής οικονομίας της χώρας μας από
την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα αποφασίστηκε να διενεργηθεί δια της καταβολής
σταθερού ποσοστού 10%επί
των εισαγομένων ναυτιλιακών
μερισμάτων των φυσικών προσώπων, για αόριστη χρονική
διάρκεια.
Παράλληλα, ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Κουβέλης,
χαιρετίζοντας την ενεργό συμμετοχή της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στη διαδικασία της οικειοθελούς πα-
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ροχής, επεσήμανε ότι:
- Για τους Έλληνες, η θάλασσα και η ναυτιλία, αποτελεί στοιχείο της ύπαρξης και
ταυτότητάς τους διαχρονικά
και ιστορικά .
- Χάρη στην ελληνική ναυτοσύνη και ναυτική επιχειρηματικότητα, οι Έλληνες ναυτικοί και πλοιοκτήτες καταγράφουν τις επιτυχίες της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.
- Η σχεδόν καθολική συμμετοχή της ναυτιλιακής κοινότητας στη νέα οικειοθελή
παροχή, πέραν από τα αυτονόητα δημοσιονομικά οφέλη,
επιβεβαιώνει ότι η δημιουργική Ελλάδα είναι παρούσα
στην προσπάθεια κεφαλαιοποίησης της αναπτυξιακής
πορείας της χώρας μας.
- Το γεγονός αυτό δίνει ελπίδα, δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και
κατανόησης για την αντιμετώπιση της σημερινής κατάστασης.

Κ. Μπάρκας: Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον κόσμο της εργασίας
υτό που θα κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον κόσμο της εργασίας,
τους ανέργους, τους συνταξιούχους και τους ανθρώπους
που βρέθηκαν εκτός κοινωνικού
κράτους» δήλωσε ο νέος υφυπουργός Εργασίας Κώστας
Μπάρκας, παραλαμβάνοντας
το χαρτοφυλάκιο της καταπολέμησης της ανεργίας, από τον
απερχόμενο υφυπουργό Νάσο
Ηλιόπουλο.
Όπως είπε ο κ. Μπάρκας,
από το 2015 και μετά, το υπουργείο Εργασίας έχει αλλάξει μορφή, αλλά έχει αλλάξει και η αίσθηση που έχει ο κόσμος για το
υπουργείο Εργασίας. «Δεν είναι
πλέον απρόσωπο και οι εργαζόμενοι έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας, η οποία
έφερε τους εργαζόμενους στο
προσκήνιο» είπε.
Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι στόχος του υπουργείου
Εργασίας είναι η ανεργία να μειωθεί ακόμα περισσότερο, ενώ
ανέφερε κάποιες «εμβληματικές

«Α

Από την τελετή παράδοσης – παραλαβής στο υπουργείο Εργασίας
παρεμβάσεις στις οποίες προχώρησε το υπουργείο Εργασίας, που είναι η επαναφορά
των βασικών αρχών των συλ-

λογικών διαπραγματεύσεων, η
αύξηση του κατώτατου μισθού
και η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού».

«Ξανακερδίζουμε το στοίχημα
των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, με την έννοια ότι
έχουμε πολιτικές οι οποίες είναι
πραγματικά στοχευμένες και
αποτελεσματικές και όχι πολιτικές οι οποίες εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα» δήλωσε
από την πλευρά του ο Νάσος
Ηλιόπουλος, ο οποίος έχει θέσει
υποψηφιότητα για τον δήμο
Αθηναίων.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στα
«ιδιαίτερα θετικά αποτελέσμα-

τα» του μηχανισμού διάγνωσης
των αναγκών της αγοράς εργασίας, ενώ, αναφερόμενος
στην ιδιότητα που κατείχε ως Ειδικός Γραμματέας του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ),
σχολίασε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να αναδείξειακόμα και στις πιο δύσκολες
συνθήκες -ότι, «αν έχεις συγκεκριμένους στόχους, μπορείς να
έχεις πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα».
«Νομίζω ότι, αν, πριν από μερικά χρόνια, κάποιος έλεγε ότι
τραπεζικά καταστήματα θα κλείνουν για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, θα το θεωρούσαμε σενάριο επιστημονικής
φαντασίας. Κι όμως, αυτήν τη
στιγμή, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Πριν από μερικές
ημέρες, άλλη μία μεγάλη τράπεζα έχασε μία δικαστική προσφυγή που έκανε ενάντια στην
Επιθεώρηση Εργασίας και θα
ακολουθήσει η ποινή της προσωρινής αναστολής λειτουργίας» είπε, μεταξύ άλλων, ο κ.
Ηλιόπουλος.
Τη στήριξή της στην προσπάθεια του Νάσου Ηλιόπουλου για τη διεκδίκηση του δήμου της Αθήνας, αλλά και την
εμπιστοσύνη της στο νέο υφυπουργό Εργασίας Κώστα Μπάρκα, εξέφρασε με τη σειρά της η
υπουργός Εργασίας Έφη
Αχτσιόγλου, στη διάρκεια της
παράδοσης-παραλαβής.
«Σήμερα, αλλάζουμε σκυτάλη

σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα του χαρτοφυλακίου του
υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, το οποίο είναι το
χαρτοφυλάκιο της καταπολέμησης της ανεργίας. Ο Νάσος
Ηλιόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, παραδίδει
τη σκυτάλη στον Κώστα Μπάρκα, που είναι ο νέος υφυπουργός Εργασίας» δήλωσε η κ.
Αχτσιόγλου, εκφράζοντας τη
βεβαιότητα ότι το έργο του
υπουργείου θα συνεχιστεί με
την ίδια αποτελεσματικότητα
στον κρίσιμο τομέα της καταπολέμησης της ανεργίας.
«Μετράμε ήδη σταθερά βήματα βελτίωσης. Η ανεργία έχει
μειωθεί κατά οκτώ ποσοστιαίες
μονάδες και έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 370.000
θέσεις εργασίας, δηλαδή 24%
αύξηση των θέσεων εργασίας
έχει σημειωθεί μέσα σε τέσσερα χρόνια. Ταυτόχρονα, το 70%
των νέων θέσεων εργασίας είναι
πλήρους απασχόλησης» είπε η
υπουργός Εργασίας, κάνοντας
έναν σύντομο απολογισμό.
Πρόσθεσε παράλληλα πως
σε καμία περίπτωση η ηγεσία
του υπουργείου δεν εφησυχάζει
από αυτά τα δεδομένα, αλλά θεωρεί ότι συνεχίζοντας τα βήματα αυτά μπορούν να επιτευχθούν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

ΤΩΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 5
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Αφετηρία για νέο
δημιουργικό ξεκίνημα
Απελπισία, απόγνωση, αποθάρρυνση, λέξεις
που όλο και πιο πολύ ακούγονται τα τελευταία
χρόνια. Αφορμές πολλές από την καθημερινή
πραγματικότητα οδηγούν στην απογοήτευση,
ανάλογα με την ηλικία και τον χαρακτήρα του
ανθρώπου. Διότι από τη νεανική ηλικία και
μέχρι τα βαθιά γεράματα, έρχονται στιγμές
που πιέζεται κανείς ασφυκτικά κάτω από το
βάρος των πολλών προβλημάτων. Συνήθως
με κάποια αποτυχία στις εξετάσεις ή στον
έρωτα ο νέος, με απόλυση από την εργασία ο
ώριμος στην ηλικία, με μείωση του μισθού ο
εργαζόμενος οικογενειάρχης, της συντάξεως
ο ηλικιωμένος, με το ναυάγιο της οικογένειας
τα παιδιά, με τη μοναξιά οι γέροντες κ.τλ. Εξαίρεση οι 300 του παλατιού και οι γύρωγύρω αυλοκόλακες. Διορίζουν και σε καίρια
πόστα τον δικό τους “Καραμήτρο” και όλα
μέλι-γάλα..!
-Τα προβλήματα πολλά και ανθρωπίνως τις
περισσότερες φορές δυσεπίλυτα, υψώνονται
μπροστά μας σαν αξεπέραστα φράγματα. Διαψεύδουν τις ελπίδες μας, κονιορτοποιούν τα
σχέδια που κάναμε για τη ζωή μας. Σκοτώνουν
και καταβαραθρώνουν μέσα μας τα όνειρά
μας. Σ' αυτές τις δύσκολες ώρες δριμύς πόνος
κατασφάζει τα σωθικά μας, αποδιοργανώνει
κι αποδυναμώνει την ψυχική μας αντίσταση
και μας αφήνει σ' έσχατη απελπισία. Η ψυχή
απομένει χωρίς φως και φωτεινή ελπίδα. Προσοχή αυτή την δύσκολη ώρα, μακριά από τοκογλύφους και πολιτικούς. Οι πρώτοι σου “πίνουν το αίμα” αργά και σταθερά, οι δεύτεροι
σου “βάζουν αίμα ψεύτικο”!
-Όμως υπάρχει διέξοδος για τον πιστό Χριστιανό, στις βαριά ανταριασμένες ώρες που
καλύπτουν τον ορίζοντα της ζωής μας. Οι δυσκολίες και οι αποτυχίες μας, μπορούν να
γίνουν αφετηρία για ένα νέο δημιουργικό ξεκίνημα. Για ένα πέρασμα από την απελπισία
στη φωτεινή ελπίδα, στην απόφαση για επιτυχημένη και δημιουργική αντιμετώπιση αυτών
των καθημερινών δυσκολιών. Μέσα στην Αγία
Γραφή μελετούμε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις
αποτυχιών, που κατέληξαν σε μέγιστη επιτυχία.
Για παράδειγμα ο απ. Πέτρος, όλη τη νύχτα
μουσκεμένος από το κύμα της θάλασσας προσπαθεί κάτι να ψαρέψει, επιστρέφει το πρωί
άπρακτος. Τα δίχτυα άδεια, δικαιολογημένη η
απελπισία του και το σφίξιμο της καρδιάς. Και
τότε, που η ώρα είναι ακατάλληλη για ψάρεμα,
παίρνει εντολή από τον Κύριο να ρίξει πάλι τα
δίχτυα για ψάρεμα (Λουκ. ε’). Η πολύχρονη
εμπειρία, του λέει ότι εφόσον δεν έπιασε τη
νύχτα, δεν πρόκειται να κάνει τίποτε την ημέρα.
Εφόσον όμως το λες Εσύ θα το κάνω, λέει
στον Κύριο. “Επί τω ρηματίσου χαλάσω το δίκτυον”. Με αποτέλεσμα γέμισαν τα δίχτυα ψάρια, κινδύνευσαν να σπάσουν. Και το μέγιστο,
ο Πέτρος συγκλονίζεται, γεμίζει θαυμασμό και
φόβο. Ο Κύριος τότε τον καλεί: να γίνει ψαράς
ανθρώπων. Ο Πέτρος αφήνει το ψάρεμα,
γίνεται Μαθητής-Απόστολος, η ζωή του άλλαξε
ριζικά. Επομένως στις δύσκολες ώρες της θλίψεως, με θερμή προσευχή να καταφεύγουμε
στον Σωτήρα-Λυτρωτή. Είναι Πάνσοφος, Παντοδύναμος, γνωρίζει Εκείνος να βρίσκει λύσεις
εκεί που εμείς δυσκολευόμαστε. Θα μας φωτίζει, θα διαλύει τις απογοητευτικές σκέψεις,
θα διανοίγει φωτεινούς ορίζοντες στο νου μας,
θα ενισχύει τη θέλησή μας, με τα Ιερά Μυστήρια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο στηριγμός
μόνο στις δυνάμεις μας, σωματικές - διανοητικές - αυτοπεποίθηση, είναι καύσιμο που δεν
επαρκεί για το επίπονο ταξίδι της ζωής. Οι
πιστοί να διώχνουμε την απελπισία, την απόγνωση, σε ότι μας συμβαίνει. Με πίστη στον
Κύριο να προχωρούμε ότι κάτι καλύτερο θα
'ρθει στη ζωή μας.
Ο απ. Παύλος λέει: “όλα τα κατορθώνω με
τη δύναμη που μου δίνει η κοινωνία και η
σχέση μου με τον Χριστό”. Επομένως πρέπει
να έχουμε πλήρη πεποίθηση ότι οι δύσκολες
ώρες θα γίνονται με τη Χάρη του Χριστού
αφετηρία για ένα νέο δημιουργικό ξεκίνημα
στη ζωή μας.
Υ.Σ. Η ζωή είναι πάντα σε αναμονή της κατάλληλης στιγμής για δράση! (Π. Κοέλιο).Γεώργιος Δ. Κατσικάς
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Μέγας Αντώνιος
ονομάζει
«ανθρωποποιούς»,
τους ανθρώπους εκείνους
που μπορούν να
αναπλάσουν τους
αμαρτωλούς, να
θεραπεύσουν τους
ασθενείς, να αλλάξουν
τους ακόλαστους και να
τους κάνουν να αγαπήσουν
την αρετή.

Ένας τέτοιος «ανθρωποποιός» άγιος είναι ο όσιος Δαυίδ ο
εν Ευβοία. Η μεγάλη του αγάπη
προς τον Θεό τον οδήγησε στην
ανιδιοτελή αγάπη των συνανθρώπων του. Στην αγάπη η
οποία «ου ζητεί τα εαυτής»,
όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Στην αρχοντική αγάπη,
όπως έλεγε ο όσιος Παΐσιος
που δίνει τα πάντα στους άλλους χωρίς να κρατάει τίποτα
για τον εαυτό της.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Και λέγοντας
με τη σειρά εννοούμε το πρώτο
βήμα στην πνευματική ζωή του
οσίου Δαυίδ, την απόκτηση της
αγάπης του Θεού. Από τη βρε-

πρωτ. Αθανάσιου Τύμπα, Θεολόγου – Μουσικού
φική ηλικία ζώντας στους κόλπους ιερατικής οικογένειας στη
Λοκρίδα της Φθιώτιδας, είχε
μια θαυμαστή εμπειρία. Στην
ηλικία των τριών ετών ο Δαυίδ
είδε ολοζώντανο τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο ο οποίος τον
οδήγησε σε μια εκκλησία αφιερωμένη στο όνομά του. Το μικρό
παιδί έμεινε για έξι ημερόνυχτα
όρθιο μπροστά στην εικόνα του
Προδρόμου. Το γεγονός αυτό
σημάδεψε τη ζωή του και στην
ηλικία των δεκαπέντε ετών άφησε το σπίτι του ακολουθώντας
τον πνευματικό του πατέρα Ακάκιο, άνθρωπο ονομαστό για τις
αρετές του.
Ενεδύθη το μοναχικό σχήμα
και προόδευε μέρα με τη μέρα
στην υπακοή, την ταπείνωση
και την αδιάλειπτη προσευχή.
Όταν ο γέροντάς του χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο όσιος Δαυίδ έγινε ιερέας
και ηγούμενος στην ιστορική
μονή της Παναγίας Βαρνάκοβας. Ερχόμενος όμως σε σύγκρουση με τους αμελείς μοναχούς αναχώρησε από εκεί και

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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ετά την
οριστικοποιημένη
απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων
κ. Χρήστου Μιχαλάκη και του
Δημάρχου Πύλης κ.
Κωνσταντίνου Μαράβα, να
αναλάβουν όλες εκείνες τις
ενέργειες και να
χρηματοδοτήσουν το έργο
που χρειάζεται, ώστε να
αποκαλυφθεί και να
αναδειχθεί ο αρχαιολογικός
θησαυρός της Τοπικής
Κοινότητας Γόμφων και
Παλαιομοναστήρου.
Φυσικά πάντα με την επίβλεψη
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων και της Προϊσταμένης
αυτής κ. Κρυστάλλω Μαντζανά.
Αισθανόμαστε έντονα την

ασκήτεψε στο όρος Στείρι κοντά
στον Παρνασσό.
Κατά την διαμονή του στο
όρος Στείρι, συκοφαντήθηκε
στους Τούρκους ότι πρόσφερε
καταφύγιο σε ένα σκλάβο φυγά,
συνελήφθη και υποβλήθηκε σε
βασανιστήρια. Ας μην ξεχνάμε
ότι βρισκόμαστε στον 16ο αιώνα
όταν στην πατρίδα μας, όλα τα
σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε
η σκλαβιά. Όταν απελευθερώθηκε χάρη στα λύτρα που συγκέντρωσαν οι χριστιανοί της περιοχής, αναχώρησε και πέρασε
στη νήσο Εύβοια όπου ανοικοδόμησε μοναστήρι προς τιμήν
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
Σ' αυτή ακριβώς την περίοδο
της ζωής του οσίου φαίνεται η
μεγάλη του αγάπη προς τους
συνανθρώπους του. Αφού απόχτησε την αγάπη του Θεού με
την μεγάλο άσκηση και την
αδιάλειπτη προσευχή, μεταβλήθηκε σε αστείρευτη πηγή χαράς
κι ευλογίας για τους ανθρώπους
γύρω του. Μιμούμενος το Χριστό έδειχνε απεριόριστη αγάπη

σ' όσους έρχονταν προς αυτόν,
ιδιαίτερα προς τους φτωχούς
τους οποίους δε μπορούσε να
βλέπει δίχως να χύνει δάκρυα.
Μοίραζε αφειδώς τα αγαθά της
μονής σ' όσους είχαν ανάγκη,
αξίους και αναξίους, χριστιανούς και μουσουλμάνους.
Πέρασε έτσι χρόνους πολλούς διδάσκοντας και φωτίζοντας τους γύρω του, στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας, με τις αρετές του και τα
πολλά του θαύματα. Έχοντας
αξιωθεί το χάρισμα της προορατικότητας, βοήθησε πλήθος
ψυχών να βρουν τη σωτηρία
και προέγνωσε τη μέρα του θανάτου του. Μετά την κοίμησή
του πλήθος θαυμάτων έλαβαν
χώρα στον τάφο του.
Μακάρι η έλευση της χαριτόβρυτης αγίας κάρας του οσίου Δαυίδ στην ενορία Αγίας
Παρασκευής Φλαμουλίου, στον
Άγιο Χαράλαμπο Ριζαριού και
στον Άγιο Κωνσταντίνο Τρικάλων από 21 έως 27 Φεβρουαρίου να γίνει αφορμή αγιασμού
και ενίσχυσης όλων μας για τον
πνευματικό αγώνα της Μεγάλης
Σαρακοστής.

Πρόεδρων Τοπικών Κοινοτήτων ΓΟΜΦΩΝ & ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ
κ.κ. Ποντίκα Αθανασίου & Θωμά Μπουτζιώλη
Προς τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη
& τον Δήμαρχο Πύλης κ. Κωνσταντίνο Μαράβα
ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον
κ. Μιχαλάκη για την ένταξη του
έργου σε Πρόγραμμα χρηματοδότησης της Περιφέρειας και
επίσης τον Δήμαρχο Πύλης κ.
Μαράβα γιατί έχει ως στόχο
την ανάδειξη του αρχαιολογικού
χώρου και σήμερα και αύριο.
Θέλουμε να τονίσουμε την
μεγάλη σπουδαιότητα του έρ-

γου και τα ευεργετήματα που
θα έχει ο τόπος μας. Πρώτα η
ανάδειξη της Ιστορίας και στην
συνέχεια η επισκεψιμότητα, η
τουριστική ανάπτυξη με ότι αυτό
συνεπάγεται.
Είναι η πρώτη φορά μετά τον
Σεπτέμβριο του 2000 που έγιναν
οι πρώτες ανασκαφές και ανέδειξαν Μακεδονικούς Τάφους

με μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία σήμερα βρίσκονται – δυστυχώς - στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισα.
Ίσως και μακάρι να ιδρυθεί
αντίστοιχο Μουσείο στον Νομό
μας, στην πόλη των Τρικάλων,
γιατί θα χρειαστεί.
Ο τόπος μας δεν υπολείπεται
τέτοιων ευρημάτων.

Σχέσεις Κράτους - Εκκλησίας: Απόφαση της Ιεράς Συνόδου

Σ

την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας,
ως το μόνο αρμόδιο όργανο,
εναπόκειται να λάβει τις δέουσες
αποφάσεις, τονίζει σε σχετικό
ανακοινωθέν η «Ειδική Επιτροπή διά
την μελέτην θεμάτων κοινού
ενδιαφέροντος Εκκλησίας και
Πολιτείας», μετά τη συνάντησή της με
εκπροσώπους της Πολιτείας υπό τον
υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου, στο
Συνοδικό Μέγαρο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη
συνάντηση «έγινε αναφορά στο προτεινόμενο Πλαίσιο Συμφωνίας Πολιτείας- Εκκλησίας, το οποίο παρεδόθη στην Επιτροπή
μας κατά την προηγούμενη συνάντηση της
12ης-2-2019 στο Υπουργείο Παιδείας».
«Ως Επιτροπή, κινηθήκαμε με βάση την
Απόφαση της Ιεραρχίας της 16ης Νοεμβρίου
2018, η οποία οριοθέτησε το έργο μας,
ενώ λάβαμε υπ' όψιν μας, τόσο το από 122-2019 Κοινό Ανακοινωθέν των δύο Αντιπροσωπειών, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό
την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, όπου, διαπιστώθηκε η απόλυτη

σύμπνοια και ταύτιση απόψεων των δύο
Εκκλησιών τόσο επί των προτάσεων αναθεωρήσεως του Συντάγματος όσο και επί
της διατηρήσεως του ισχύοντος καθεστώτος
μισθοδοσίας του Ορθοδόξου Ιερού Κλήρου,
όσο και την σχετική απόφαση του Ιερού
Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.)».
Παράλληλα, η ειδική επιτροπή αναφέρει
πως «επειδή το Προτεινόμενο Πλαίσιο προβλέπει την αλλαγή του Φορέως Μισθοδοσίας, κάτι το οποίο υπερβαίνει την εντολή

που έδωσε στην Επιτροπή μας η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, ενημερώσαμε την
Επιτροπή της Πολιτείας ότι θα αποστείλουμε έγγραφο στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο,
με το οποίο η Επιτροπή μας θα εκθέτει τις
απόψεις της επί των προτεινομένων καί
θα ενημερώνει για το επιτελεσθέν μέχρι
σήμερα έργο της. Συνεπώς, εναπόκειται
στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, ως το
μόνο αρμόδιο όργανο, να λάβει τις δέουσες
Αποφάσεις».

τοπικά

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ…!
Κ

ινούμενη άμμο, θυμίζει το
πολιτικό τοπίο της Πατρίδας μας. Πρέπει να πηγαίνει κανείς, πολύ πίσω, χρονολογικά, και να φτάσει μέχρι και την
δεκαετία του 1960, για να δει τα
«τέρατα και σημεία», που συμβαίνουν και σήμερα, το 2019,
στην Ελλάδα. Οι αποστασίες Βουλευτών, η εξαγορά εθνοπατέρων,
που ανταλλάσσουν το πολιτικό
τους πιστεύω για μια ΚΑΡΕΚΛΑ, οι
Ενοικιαζόμενοι Βουλευτές και η
αλλαγή πολιτικού στρατοπέδου,
είναι φαινόμενα πολιτικής σήψης.
Όλο αυτό το πολιτικό αλαλούμ
έφερε μια πολύ μεγάλη πυκνότητα πολιτικών γεγονότων και εξελίξεων, που δεν ξανάγινε στις δεκαετίες της Μεταπολίτευσης. Η οικονομική και θεσμική κρίση έφερε και κρίση πολιτική. Αυτό είναι
πιο ορατό σήμερα, γιατί έχουμε
μια Κυβέρνηση, που, αφού είπε
πρωτοφανή και πρωτάκουστα ψέματα, για να υφαρπάξει την ψήφο
των ταλαιπωρημένων πολιτών,
τώρα δεν θέλει, να αφήσει με τίποτε την ΕΞΟΥΣΙΑ. Αυτά τα φαινόμενα εμφανίζονταν μόνο σε Δικτατορίες, δίκην Μαδούρο και
Φιντέλ Κάστρο, και όχι σε δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σαν αποτέλεσμα αυτής της αντιδημοκρατικής εικόνας, που εμφανίζει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι προχθές ήταν Συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είναι να διαδραματίζονται σε μικρό χρονικό διάστημα, πολλά και κρίσιμα θέματα,
που και περίπλοκα είναι και δυσεπίλυτα.
Έτσι έσκασε «εν μέσω αιθρίας»
η προδοσία του Μακεδονικού ζητήματος. Τα Σκόπια, μια χώρα
με πολλές εθνότητες, Γιουγκοσλάβοι, Βούλγαροι, Αλβανοί, Τσιγγάνοι και Έλληνες, πήραν την
μορφή κράτους και την γλώσσα

Γράφει ο Δρ.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ,
D.Ed, M. Ed, P.H.D.,
Πολιτευτής Τρικάλων

την Μακεδονική. Την στιγμή, που
όλοι γνωρίζουμε πως οι Σκοπιανοί,
δεν έχουν καμία σχέση με τον
Μέγα Αλέξανδρο και ότι η γλώσσα τους είναι Σλαβική. Ήρθαν δε
στην περιοχή αυτή τον 6ο αιώνα
μετά Χριστόν.
Σ’ αυτό το μεγάλο θέμα, επειδή
ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός,
προστέθηκε και η Αναθεώρηση
του Συντάγματος, που οι Συριζαίοι
με τους «πρόθυμους» το θέλουν
κομμένο και ραμμένο στα συμφέροντα της Κυβέρνησης «κουρελού».
Πάνω εκεί μπήκε και η Οικονομία, που έχει τα «μαύρα χάλια», η
αναιμική ανάπτυξη, η έξοδος στις
αγορές, τα ιδιωτικά χρέη, το θέμα
των Τραπεζών και των κόκκινων
δανείων, η ανεργία, η φτώχεια και
η μετανάστευση. Όλα αυτά βρίσκονται συνεχώς στο προσκήνιο,
επιδρώντας καταλυτικά στις πολιτικές εξελίξεις.
Η πολιτική ζωή ποινικοποιείται

και η προσπάθεια να χειραγωγηθεί η Δικαιοσύνη είναι μελανό
σημείο. Το κράτος εργαλειοποιείται και η πελατειακή αντίληψη
οργιάζει. Οι τράπεζες έκλεισαν
την κάνουλα των δανείων, στους
πολίτες όχι, όμως, και στους Πολάκη, Κουίκ, Κουντουρά, κλπ. Κάνουν ότι μπορούν, νόμιμο και παράνομο, Δημοκρατικό και Αντιδημοκρατικό για να μην έρθει
στην εξουσία η Ν.Δ., η οποία
προηγείται με 13,5% του ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι η χώρα αντί να πάει μπροστά, βυθίζεται καθημερινά στον
βούρκο της καταστροφής. Τα
αποτελέσματα της επιλογής του
Τσίπρα είναι αρνητικά και αντί
να ενώσουν τον Λαό, τον διχάζουν. Αυτή η ζημιογόνος και διχαστική πολιτική τακτική του Πρωθυπουργού, της δήθεν … Αριστεράς, θα συνεχισθεί μέχρι τις
εκλογές.
Το δίλημμα που θα τεθεί θα είναι για το εάν οι Έλληνες θα
εκλέξουν Κυβέρνηση με πολιτικές
επιλογές καταστροφικού χαρακτήρα ή θα επιλέξουν μακρόπνοες πολιτικές, που θέλουν και μπορούν να βγάλουν την χώρα από
την κρίση και την στασιμότητα,
όπως είναι η πολιτική της ΝΔ.
Τα «μπαλώματα» ΣΥΡΙΖΑ, οι
Κοινοβουλευτικές ακροβασίες και
το παιχνίδι με τις ΚΑΛΠΕΣ θα τελειώσουν την ερχόμενη Άνοιξη. Οι
εκβιασμοί, η ανταλλαγή της ψήφου Βουλευτών με Υπουργικές
καρέκλες, το δίλημμα «Εμείς ή Αυτοί» «Λαός ή Ελίτ» και οι διαφαινόμενες μεθοδεύσεις στις κάλπες
θα καταστραφούν ως «σκεύη κεραμέως» από τους Πολίτες στις
ερχόμενες εκλογές. Πρώτη φορά
Αριστερά ποτέ πια Αριστερά.
Η μετέωρη Ελλάδα μπορεί να
ελπίζει στο πρόγραμμα, στις θέσεις και στο πρόσωπο της ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
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Αθήνα και Σκόπια υπέγραψαν συμφωνία
για τη μείωση των τελών περιαγωγής
δουλειά των κυβερνήσεων είναι
να κάνουμε τη
Συμφωνία των Πρεσπών, συμφωνία των ανθρώπων. Συμφωνία, δηλαδή, η οποία παράγει αποτελέσματα, τα οποία
βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και στις δύο μεριές.
Συμφωνία, η οποία βελτιώνει
τις δυνατότητες επικοινωνίας,
τις δυνατότητες μετακίνησης,
τις οικονομικές προοπτικές»,
τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος
Παππάς, στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό
της Κοινωνίας της Πληροφορίας και Διοίκησης των Σκοπίων Ντάμιαν Μάντσεφσκι,
μετά την υπογραφή συμφωνίας για τη μείωση των τελών
περιαγωγής μεταξύ των δύο
χωρών.
Όπως εξήγησαν οι δύο
υπουργοί, θα γίνει προσπάθεια έως την έναρξη της τουριστικής περιόδου να υπάρξει
μια πρώτη μείωση στις χρεώσεις περιαγωγής, με απώτερο
στόχο, σταδιακά, να φτάσουμε στην εξάλειψή τους το
2021. Στο πλαίσιο αυτό, οι
Ρυθμιστικές Αρχές των δύο
χωρών θα αναλάβουν τον συντονισμό των ενεργειών ώστε
να προχωρήσει ταυτόχρονα

«Η

και ισότιμα η διαδικασία στις
δύο χώρες.
Ο κ. Παππάς διαβεβαίωσε
«εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας ότι είμαστε έτοιμοι
να λάβουμε όλα τα νομικά
μέτρα και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα νομικά εργαλεία, τα οποία είναι απαραίτητα, ούτως ώστε οι πολίτες
των δύο χωρών πολύ σύντομα
και πριν την οριστική περίοδο
να δουν μειώσεις στις χρεώσεις δεδομένων, περιαγωγής», υπογραμμίζοντας πως η
προοπτική είναι η εξάλειψή
τους. «Είναι απολύτως προφανές ότι και οι Ρυθμιστικές
Αρχές στις δύο μεριές είναι
έτοιμες να εφαρμόσουν τη
νομοθεσία, όπως αυτή ήδη
είναι διαμορφωμένη ή ενδεχομένως να χρειαστεί να διαμορφωθεί για να πάρει "σάρκα και οστά" αυτή η συμφωνία», τόνισε ο υπουργός.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
ΚΥΡΙΩΝ “ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”
Το Δ.Σ. της Αδελφότητος Κυριών “Η
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ” σύμφωνα με το καταστατικό προκηρύσσει αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 και
ώρα 11.00 π.μ.-18.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
(ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ).
Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές
έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα
μέλη έως στις 24 Μαρτίου 2019 και
όσες επιθυμούν να εγγραφούν ως
νέα μέλη.
Επίσης όσες επιθυμούν να θέσουν
υποψηφιότητα για την στελέχωση του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να
επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με την
κ. Κατσανούλη Λόλα -Πρόεδρο του
Σωματείου- στα τηλ. 2431028314, κιν.
6977559999 και την κ. Χικάρου-Πάσχου Μαρούλα στα τηλ. 2431023846,
κιν. 6974804075.
Με τιμή
Το Δ.Σ.
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09:50 Απευθείας
12:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
13:00 ΓιατηνΕλλάδα...
14:30 ΏραΕλλάδας
15:00 ΕΡΤΕιδήσεις-ΑθλητικάΚαιρός
16:00 ΆλληΔιάσταση
18:00 ΕΡΤΕιδήσεις-Δελτίοστη
Νοηματική-Αθλητικά-Καιρός
18:15 ΟΚαιρόςΣτηνΏραΤου
18:30 ΣανΣήμερατον20όΑιώνα(Ε)
18:50 ΔεύτερηΜατιά
21:00 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεωνΑθλητικά-Καιρός
22:00 ΗΕπόμενηΜέρα
00:00 ΕΡΤΕιδήσεις
00:15 Roads
01:15 IndianSummersΚ2Ε2(Ε)
02:10 ΆλληΔιάσταση(Ε)
04:00 Roads
05:00 Εκπομπή(Ε)
05:30 ΣανΣήμερατον20όΑιώνα(Ε)
05:50 ΠρώτηΕίδηση

06:00
10:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:15
17:30
18:30
19:30
20:45
21:45
22:45
23:45
01:30
02:30
03:15
04:15
05:15

06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:00
16:00
17:40
18:40
19:50
21:00
22:45
01:00
02:45

ΚαλημέραΕλλάδα
ΤοΠρωινό
ANT1News
ΚωνσταντίνουκαιΕλένης(Ε)
ΡουκΖουκ
ΚάτιΨήνεται
ΑΝΤ1News-Δελτίοστη
ΝοηματικήΓλώσσα
StillStanding
ΓυναίκαΧωρίς'OνομαE103
ANT1News
ΗΕπιστροφήE81
ΜηνΨαρώνειςE6
ΜιαΖωήΚ2Ε23
Τhe2nightShowΚ3
ΗΕπιστροφή(Ε)
ΕκείνεςκιΕγώ(Ε)
VICEΚ6(Ε)
ΤοΚαφέτηςΧαράς(Ε)
ΚαιοιΠαντρεμένοι'EχουνΨυχή
(Ε)

ΑλήθειεςμετηΖήνα(Ε)
ShoppingStar(Ε)
ΣτηΦωλιάτωνΚουΚου
ΑλήθειεςμετηΖήνα
ΝτετέκτιβΜονκΚ6Ε7
StarNews
ShoppingStar
ElifΚ2Ε277
ΤροχόςτηςΤύχης
StarNews
MasterChef3
ΣκοτεινήΑνάμνηση
MasterChef3(Ε)
ΟΓιόςτουΤσάκι

06:00 TVMall
06:40 'EλαστηΘέσημουΚ3Ε97(Ε)

τηλεόραση

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
07:45
10:30
12:15
13:00
15:00
17:00

HappyDayστονAlpha
AlphaΡεπορτάζ
Ειδήσεις
Ελένη
ΤιΛέει;
ΔελτίοΕιδήσεωνστηΝοηματική
Γλώσσα
17:10 ΤοΣόισουΚ3Ε17(Ε)
18:00 Deal
19:00 ΚεντρικόΔελτίοΕιδήσεων
20:00 'EλαστηΘέσημουΚ3Ε98
21:00 ΜηνΑρχίζειςτηΜουρμούραΚ6
Ε34
21:50 ΤοΤατουάζΚ2Ε159
00:10 ΜετάταΜεσάνυχτα
01:50 ΟιΙστορίεςτουΑστυνόμου
ΜπέκαΚ1(Ε)
03:00 RevengeBodyWithKhloe
KardashianΚ1Ε8
04:00 ΘυρίδαΤηλεπώλησης
04:30 Deal(Ε)
05:10 Εικόνες(Ε)

06:00
10:00
11:30
14:00
15:00
18:10
18:20
19:30
21:00
00:15
02:15
05:00

06:15
07:00
08:00
09:00
14:00
15:00
17:00
18:00
18:05
19:00
20:00
21:00
21:30
22:30
23:30
00:30
01:00
02:00
03:30
04:15

Σήμερα
Αταίριαστοι
ΜαζίΣου
ΟιΕιδήσειςτουΣΚΑΪ
PowerofLove
ΔελτίοστηΝοηματική
SurvivorΠανόραμα
ΤαΝέατουΣΚΑΪ
Survivor
ΡουάΜάτ
PowerofLove(Ε)
ΜαζίΣου(Ε)

News(Ε)
BeaPredator(Ε)
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
Τηλεαγορές
ΔελτίοΕιδήσεων
Τηλεαγορές
ΗΝύφη
News
ΔελτίοΕιδήσεων
ΚόντρακαιΡήξη
Αγροτόραμα
ΔυνατάκαιΕλληνικά
ΔελτίοΕιδήσεων(Ε)
ΠολιτιστικόΗμερολόγιο
ΚεντρικήΕλλάδαΚαλησπέρα
ΚοινωνίακαιΠολιτισμός(Ε)
ΗΝύφη

07.45Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
08.20«ΚαλημέραΘεσσαλία»
09.30Τελεμάρκετινγκ
10.30Παιδικόπρόγραμμα«Kόμης
Μοντεχρήστο»,«Ατλαντίδα»
12.00«Μημουπεις»
13.00ΤΕΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
14.00Ντοκυμαντέρ«Καταρράκτηςτων
Ιωαννίνων»
14.40ΤοΜαγκαζίνοτηςΘεσσαλίας

ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA
8 πρωί – 2 μεσημέρι και 5 απόγευμα
έως 8 πρωί επομένης Χαρίση Ιωάννα
Μιαούλη 19, 24310 31875
08:00 π.μ. – 23:00 μ.μ.
Τσέλιου Κατερίνα
Έναντι Νοσοκομείου, 2431074560

ΠPATHPIA ΔIANYKTEPEYONTA
Πιάζα -------------------------------------------Οδ.Καλαμπάκας
Τσιανατέλης --------------------------------------Οδ.Ιωαννίνων
Γιώτας --------------------------------------------Παλαιόπυργος
Γιώτας -----------------------------------------------------Πρίνος
Οικονόμου -----------------------------------------------Λυγαριά
Κανάτας -----------------------------------------------------Πύλη
Παπαποστόλο --------------------------------------------υ-Νομή
Παππά--------------------------------------------------Χρυσαυγή
Τσεκούρας------------------------------------------------Γλύνος
Τσιάκας----------------------------------------------------Γόμφοι

16.00Τελεμαρκετινγκ
17.00«ΗΩρατηςΜαγνησίας»
18.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
18.40Τελεμάρκετινγκ
19.00«Καρέ-καρέμαθήματασκίτσου»
19.30«ΘεσσαλώνΓη»
21.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
21.45ΤravelGuide
22.30Ντοκυμαντέρ«Ηζωήστους
πάγους»
23.00Γεγονότα-Δελτίοειδήσεων
23.40«ΚαλημέραΘεσσαλία»

08.30
10.00
10.30
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
22.30
24.00
01.30
02.00
05.00
06.30
07.00

ΠΡΩΙΝΗΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΥΣΤΙΚΑΤΩΝΓΕΥΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΚΟΝΤΡΑΚΑΙΡΗΞΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ASTRAMARKET
ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΑΓΙΑΤΗΝΥΓΕΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET
ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΤΑΙΝΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
NIGHTZONE
ΠΑΡΑΘΥΡΟΣΤΗΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΔΕΛΤΙΟΕΙΔΗΣΕΩΝ
ASTRAMARKET

07.00-08.00ΚινούμεναΣχέδια
08.00–09.00ΧρώματαΕλλάδας
09.00–10.00ΌλοΥγεία
10.00–12.00Τηλεπωλήσεις
12.00–13.00ΔρόμοιτηςΠαράδοσης
13.00–15.00Τηλεπωλήσεις
15.00–16.00Ορθά–Κοφτά
16.00–18.00Τηλεπωλήσεις
18.00–18.30ΔελτίοΕιδήσεων
18.30–19.30ΚόντρακαιΡήξη
19.30–20.00Κοινωνικήσειρά
20.00–20.30ΔελτίοΕιδήσεων
20.30–22.00ΕκΒαθέων
22.00–23.00ΑνατρεπτικόΔελτίο
23.00–00.00ΚόντρακαιΡήξη
00.00–00.30ΔελτίοΕιδήσεων
00.30–02.00Ταάστρακαιταζώδια

07:00
09:45
13:00
14:00
15:00
16:40
17:40
17:50
18:55
20:00
21:00
23:30
00:30
02:15
04:15
05:30

ΏραΕλλάδος07:00
Ευτυχείτε!
ΓιαΠάνταΠαιδιάΚ1(Ε)
OpenNews-Μεσημεριανό
Δελτίο
ΓιατηνΠαρέα
ΠοιοςΡωτάει;
OpenNewsστηΝοηματική
ΓιαΠάνταΠαιδιάΚ1Ε33
OpenNews
ΟΠρίγκιπαςτηςΦωτιάςΚ1Ε74
ΔιπλήΠαγίδα
CriminalMindsΚ10Ε23
TopStory
ΔιάΠυρόςκαιΣιδήρου
CriminalMindsΚ10Ε16
ΏραΕλλάδος05:30

ΚΡΙΟΣ: Ηκοινωνικήζωήκαιοιφίλοιγίνονταιαπαραίτητοστοιχείοστιςόποιεςεπιλογές
σου,ενώαπότηνάλληταπράγματαείναι
ευνοϊκάστοενδεχόμενοπουθέλειςναεπισημοποιήσειςμιασχέση.
ΤΑΥΡΟΣ: Λίγοπιοαπαιτητικήγιαοικογενειακάζητήματαθαείναιαυτήηπερίοδος
γιαόσουςέχουνγεννηθείτιςτελευταίες3
μέρεςτουζωδίου.
ΔΙΔΥΜΟΙ: Ενδεχομένωςναθελήσετενα
πραγματοποιήσετεμιαανακαίνισηήκάποια
μετακόμιση,ενώμέσαστασενάριαείναικαι
τοναμπουνστηνοικογένειανέαμέλη!
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Γενικότεραείναιμιακαλήπερίοδος για να προωθήσεις ζητήματα συνεργασιώνκάτωαπόλιγότεροπιεστικέςσυνθήκες,ενώπολύπιθανόνεπίσηςείναικαι
τοενδεχόμενοναχρειαστείναπραγματοποιήσειςπολλάταξίδια.
ΛΕΩΝ: Οιγεννημένοιτιςτελευταίες3μέρεςτουζωδίουθαασχοληθείτεμεότιθεωρείτεεσείςότιαποτελείπροτεραιότηταστη
ζωήσας,είτεμιλάμεγιαεπαγγελματικούς
στόχους,είτεγιακάποιασχέσηπουσας
απασχολεί.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Μπορείςναπροωθήσειςθέματασπουδών,αλλάκαιναανοίξειςταφτεράσουπέρααπότασύνορατηςχώρας,είτε
γιατίστοεξωτερικόμπορείναυπάρχουνοι
επιλογέςπουψάχνεις,είτεεπειδήαπόεκεί
σουέρχονταιπροτάσειςπουθασεβοηθήσουνναεξελιχθείς.

OΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Χαρακτηρίζεται έτσι
από τη διάρκειά της.
2. Ενας νηφάλιος...πολύτιμος λίθος.
3. Διαφορετικό για τον
ένα, διαφορετικό για τον
άλλο.
4. Ανήθικοι και διεφθαρμένοι (αντιστρ.).
5. Φημισμένο για το
κρασί του χωριό της Ηπείρου - Καύσιμη ύλη (ξεν.).
6. Και υποθετική η σημασία του - Χαρακτηριστική η σκληρότητά τους.
7. Νομπελίστας Γάλλος
συγγραφέας του 20ού αιώνα Τόσα χρόνια έζησε ο Σοπέν.
8. Από τα πολλά... λίγα -Συμπληρώνουν ημερομηνίες - Ως πρώτο
συνθετικό προσδίδει την έννοια
του μεταγενέστερου.
9. Δεν λείπει ποτέ από το σπίτι
του.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Μια μουσική του σύνθεση είναι
για εμάς ιδιαίτερα σημαντική.
2. Αρχικά υψηλής διακρίσεως Ιταλική πόλη.
3. Υποδειγματική απόδοση, μεταφορικά.
4. Τίτλος ταινίας του Λουκίνο Βισκόντι - Βαλκανικά νομίσματα.
5. Τίτλος ποιήματος του Κώστα
Βάρναλη - Στρατιωτικά αρχικά (αντιστρ.).

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ: 05.55ανταπ.17.48απευθ.ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 08.27απευθ.14.18ανταπ.16.15απευθ.23.55ανταπ.ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:22.04απευθ.19.46.ΑΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 05.11 ανταπ. 10.22 ανταπ. 16.17
απευθ.18.04ανταπ.ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ:08.35απευθ.21.14
απευθ.ΠΡΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ:06.11.08.35.17.48.21.14
ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ: 05.30. 07.56. 13.03. 19.10.
20.30

4

5

2

2

3

9

8

3

4

7

4
1

Επίσης προβάλλεται
το νέο καθηλωτικό θρίλερ

“Ο ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΣ”
Για τις ώρες στο 78775

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
CINE –ΜΥΛΟΣ
στο Μύλο Ματσόπουλου

Τηλ. 24310 20090
http://cine-mylos.
blogspot.com

Eπιμέλεια
I. Tσιμπερδώνη

1 έως 9 και κάθε οριζόντια και κάθε κάθετη στήλη να
έχει όλους τους αριθμούς από 1 μέχρι 9.

H λύση του προηγούμενου
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“ΑΣΤΕΡΙΞ-ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΜΑΓΙΚΟΥ ΖΩΜΟΥ”

1

8

ΔPOMOΛOΓIA OΣE τηλ.: 24310 27529

“ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ”
Με τον μοναδικό
ΛΙΑΜ ΝΙΣΟΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ 2:
Σάββατο-Κυριακή
η παιδική ταινία

Sudoku

5

7

ΑΙΘΟΥΣΑ 1:

Κοινωνική 88’
Βραβείο σκηνοθεσίας
στο Φεστιβάλ Κανών.
ένα διαμάντι της νέας
κινηματογραφικής σεζόν…
Ένα παλλόμενο κομψοτέχνημα με καταπληκτικό
σάουντρακ και εικόνα
Ώρες προβολών καθημερινά (εκτός Δευτέρας)
20.00 & 22.15. Την Κυριακή μια προβολή, στις
20.00.
Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικά- ανέργων 4 €,
ΣΙΝΕΑΚ για τα παιδιά
την Κυριακή
Σέρλοκ Ζουμπόμς
(κινούμενα σχέδια-μεταγλωττισμένη) 86’ σε 3D
12.00 μεσημέρι κανονική προβολή 4 €,
17.30 απόγευμα 3D 5 €

6. Εκφράζει συμπέρασμα - Είναι
ζωντανός οργανισμός.
7. Σημαίνει και την αναστάτωση
- Συντομογραφία ανέμου.
8. Αριθμός, οπτικά -Ενα από τα
πρόσωπα που σημάδεψαν τον 20ό
αιώνα.
9. Θάμνοι που θυμίζουν τον Γιώργο Σεφέρη.
ΛΥΣΗ (19-2-2019)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΟΝΤΕΡΑΤΟ 2.
ΗΠΕΙΡΟΣ 3. ΤΙΜ (ΜΠΑΡΤΟΝ) ΑΔΙΚΑ 4. ΡΟΠΤΡΟΝ 5. ΡΑ - ΣΗΜΑ
6. ΤΣΑΡΙΤΣΙΝ 7. ΗΩΣ -ΟΑ - ΑΔ 8.
ΤΟΚΙΣΜΟ 9.ΛΑΣΑ-ΟΝΟΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ 2.
ΟΠΙΟ - ΣΩΟΣ 3. ΝΕΜΠΡΑΣΚΑ 4. ΤΙ
- ΤΑΡ - ΙΛ 5. ΕΡΑΡ - ΙΟΣ 6. ΡΟΔΟΣΤΑΜΟ 7. ΑΣΙΝΗΣ - ΟΝ 8. ΜΙΑ 9.Ο
ΤΑΡΑΝΔΟΣ

Πώς παίζεται

2

Αυτή τη βδομάδα προβάλλονται

Ψυχρός Πόλεμος

Συμπληρώστε τους αριθμούς ώστε κάθε τετράγωνο με τα εννέα κουτάκια να έχει τους αριθμούς από

6

TELEMACHOS CINEMA

facebook/Δημοτικος
Κινηματογραφος

Για να γυμνάζεται
το μυαλό σας

ΔHMOTIKEΣ KAI ΔHMOΣIEΣ APXEΣ Ν. TPIKAΛΩN
Nοσοκομείο 2431350100,Δήμου Tρικκαίων: 24313 51100110,Nομαρχία 27445,Nομάρχης 27938,Αναγγελία Πυρκαγιών 1591,KTEO 35852,Tμήμα Yγιεινής 46248,Tμήμα
Kοιν. Πρόνοιας 46233,OAEΔ 27459,A’ βάθμια Eκ/ση 46314,
B’ βάθμια Eκ/ση 46320,ΔEH 27281,1050,ΔEYAT 7671113,Aστικό KTEΛ 76651,ΡΑΔΙΟ Tαξί 18300(απόσταθερά
ήκινητάτηλέφωναχωρίςναπροστεθείκωδικός)ισχύουν
καιταεξής:22111,33111,TAXI Πύλης 2434022446, Φορτοταξί 70222, Tρίκυκλα 25111. KAΛAMΠAKAΣ
(24320): Δημαρχείο 22346,Kέντρο Yγείας 22222,Tαξί
2431022022, KTEΛ 22432, OΣE 22451, Πυροσβεστική
22999, ΔEH 22288, Aστυνομία 76100.ΠYΛHΣ
(24340): Δημαρχείο 22313, Kέντρο Yγείας 22870,
Aστυνομία 22277, ΔEH 41255. ΦAPKAΔONAΣ
(24330): Δημαρχείο 29023, Kέντρο Yγείας 22570,
Aστυνομία 63030, OTE 22099, Πυροσβεστική 61199,
61166.

ΖΥΓΟΣ: Κατάτογνωστόρητό«τωνφρονίμωνταπαιδιάπρινπεινάσουνμαγειρεύουν»
καλόθαήταναφενόςνακάνειςπροληπτικέςεξετάσειςκιαφετέρουναυιοθετήσεις
νέεςπρακτικέςυγιεινούτρόπουζωής.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Είναιπολύπιθανόναεξετάσεις
κατάπόσομπορείςνακάνειςεπάγγελματο
χόμπυσου,ενώμπορείκαικάποιοφιλικόσου
πρόσωποναχρειαστείτηβοήθειασου.
ΤΟΞΟΤΗΣ: Μπορείναπροκύψουνζητήματαπουσχετίζονταιμετοσπίτιήτηνοικογένεια,ενώθαμπορούσεςναεξετάσειςκαι
τοενδεχόμενοναεκμεταλλευτείςκάποιο
ακίνητο.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με τον Άρη να βρίσκεται
στονΤαύροείναιμιαπολύκαλήπερίοδος
για να βελτιώσετε την επικοινωνία μες
στησχέσησας,ενώδεθαλείψουνκαιοιευκαιρίεςγιαφλερτκαιλίγηπαραπάνωκαλή
ζωή.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Οιγεννημένοιτιςτελευταίες
μέρεςτουζωδίουθαπρέπειναεπιδείξετε προσοχή σε θέματα σχέσεων, αφού
μπορείναπροβληματιστείτεμετησυμπεριφορά του ατόμου που σας ενδιαφέρει.
ΙΧΘΕΙΣ: Θαέχετετηνευκαιρίανακάνετεσυζητήσειςγιαναεκφράσετεξεκάθαρατοτι
πραγματικάθέλετε,αλλάκαινακαταλάβετετιςανάγκεςτουσυνομιλητήσας.Ακόμα
κιανχρειαστείναπάρετεαποφάσεις,τουλάχιστονθαείστεπιοέτοιμοικαιπιοσυνειδητοποιημένοι.
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ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Με οριακή
πτώση έκλεισε
το Χρηματιστήριο

Ê

Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, καθώς η αγορά δεν κατόρθωσε
να διατηρήσει τα ενδοσυνεδριακά της κέρδη που ξεπερνούσαν το 1%.
Υπεραπέδωσαν οι μεΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
τοχές της Πειραιώς, της
Coca Cola HBC και της
Γ.Δ. 666,96
Εθνικής.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 666,96
μονάδες, σημειώνοντας
0,07%
οριακή πτώση 0,07%.
Ενδοσυνεδριακά διέσπασε ανοδικά τα επίπεδα των 670 μονάδων και
ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
κατέγραψε υψηλότερη
τιμή στις 675,06 μονάδες (+1,14%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 36,345 εκατ.
ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.073.437 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,48%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+3,58% στα 0,7820 ευρώ), της Coca Cola HBC
(+3,25% στα 30,180 ευρώ) και της Εθνικής (+1,38%
στα 1,2470 ευρώ).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Fourlis (-2,87% στα 4,565 ευρώ), της Jumbo (-2,67% στα 14,600 ευρώ), της Ε ΧΑΕ (-2,56% στα
3,8100 ευρώ), της Viohalco (-2,31% στα 2,9650 ευρώ)
και της Σαράντης (-2,23% στα 7,0200 ευρώ).
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες των Τροφίμων (+3,22%) και των
Τραπεζών (+0,54%),
ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες
των Προσωπικών Προϊόντων (-2,55%) και των χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (-2,47%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η
Eurobank και η Εθνική διακινώντας 11.469.731 και
5.946.412 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η
Εθνική με 7,488 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 6,481
εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 40 μετοχές, 57 πτωτικά και 35 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Revoil
+10,00%, Τζιρακιάν +9,64%, ΕΛΓΕΚΑ +9,60% και Γενική Εμπορίου +7,81%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Unibios -6,36%, Κλωστήρια Ναυπάκτου -6,09%, Νάκας
-4,12% και Space Hellas -4,12%.

«Καμπανάκι» για αναδρομικά και «κόκκινα» δάνεια
από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής
ετικές εξελίξεις
παρουσιάζει η
ελληνική οικονομία,
παρά τις αβεβαιότητες του
διεθνούς σκηνικού, ενώ
ιδιαίτερα κρίσιμο είναι το
επόμενο διάστημα να
κλείσει επιτυχώς η
διαδικασία αξιολόγησης,
προκειμένου να
καταβληθεί η δόση, να
σταλεί θετικό σήμα στις
αγορές και να
προωθηθούν κρίσιμες
μεταρρυθμίσεις που αυτή
προβλέπει, τονίζει το
Γραφείο του
Προϋπολογισμού του
Κράτους στη Βουλή.

Θ

Ωστόσο, στην τριμηνιαία έκθεσή του, που παρουσίασε χθες
ο επικεφαλής του Φραγκίσκος
Κουτεντάκης, το Γραφείο του
Προϋπολογισμού κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου για τα
αναδρομικά, σημειώνοντας πως
οι δικαστικές διεκδικήσεις τους
είναι «δημοσιονομικό ρίσκο».
Επιπλέον, στην έκθεση εκφράζεται η ανησυχία του και για τα
«κόκκινα» δάνεια, ενώ υπογραμμίζεται και η ανάγκη επιτυχούς ολοκλήρωσης της αξιολόγησης.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, οι
κυριότερες θετικές εξελίξεις
όπως καταγράφονται στην τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου είναι οι εξής:
- Το πρωτογενές πλεόνασμα
του προυπολογισμού του 2018
ήταν υψηλότερο κατά 700 εκατομμύρια ευρώ συγκριτικά με το
2017.
- Η έκδοση του πενταετούς
ομολόγου του ελληνικού δημοσίου τον Ιανουάριο ήταν επιτυχής, όχι μόνο γιατί εξασφαλίστηκε μειωμένο επιτόκιο και
υπερκαλύφθηκε από την υψηλή
ζήτηση, αλλά και γιατί βελτιώθηκε η σύνθεση των αγοραστών. Επίσης, το τελευταίο διάστημα και λόγω της ομαλοποίησης της κατάστασης με την

Ιταλία οι αποδόσεις των ελληνικών δεκαετών ομολόγων βρίσκονται σταθερά κάτω από το
4%.
- Ο ρυθμός μεγέθυνσης της
ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα
με τις προβλέψεις, ενδέχεται
να ξεπεράσει το 2%, αν και τα
οριστικά στοιχεία του 2018 δεν
είναι ακόμη διαθέσιμα.
Στις σημαντικές εξελίξεις στην
οικονομία κατέταξε ο κ. Κουτεντάκης και την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου. Μάλιστα, όπως εξήγησε, δεν φαίνεται να είναι ισχυρή η ανησυχία
σχετικά με τις επιπτώσεις της
στην ανταγωνιστικότητα, δεδομένου ότι με τον κατώτατο μισθό
αμείβονται κυρίως οι εργαζόμενοι σε κλάδους της οικονομίας που στηρίζονται στην εγχώρια ζήτηση και όχι στις εξαγωγές.
Ο κ. Κουτεντάκης - αφού αναφέρθηκε στις αβεβαιότητες στο
διεθνές περιβάλλον στις οποίες
περιέλαβε την πτώση του ρυθμού ανάπτυξης στην ευρωζώνη,
το Brexit, και τα αποτελέσματα
των ευρωεκλογών - χαρακτήρισε σημαντικό δημοσιονομικό ρί-
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σκο την τροπή που θα πάρουν οι
εξελίξεις σχετικά με τις δικαστικές αποφάσεις για τα αναδρομικά σε συντάξεις και δημοσίους υπαλλήλους.
Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα κρίσιμο για το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή είναι το θέμα των κόκκινων
δανείων αλλά και η ορθή εφαρμογή από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης του νέου
πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης. Όπως είπε ο κ. Κουτεντάκης το νέο πλαίσιο που άλλαξε κατά τα χρόνια των μνημονίων αφορά όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου και απαιτείται
εκπαίδευση των εργαζόμενων
για την ορθή λειτουργία σε συνδυασμό με την τοποθέτηση νέων
προσώπων με τα κατάλληλα
προσόντα. Ο κ. Κουτεντάκης
χαρακτήρισε κρίσιμες τις μεταρρυθμίσεις που προβλέπει η
αξιολόγηση μεταξύ των οποίων,
όπως είπε, περιλαμβάνεται η
επιλογή των γενικών γραμματέων στα υπουργεία και οι προσ-

λήψεις στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων.
Από την άλλη, για το Γραφείο
Προϋπολογισμού του Κράτους
στη Βουλή αρνητική εξέλιξη
στην ελληνική οικονομία είναι ο
χαμηλός πληθωρισμός. Σε ότι
αφορά τον κατώτατο μισθό,
όπως προκύπτει από την έκθεση
του Γραφείου Προϋπολογισμού
του Κράτους στη Βουλή, υψηλή
συμμετοχή έχει σε κλάδους της
οικονομίας όπως τα συνεργεία
καθαρισμού, η εστίαση και η βιομηχανία τροφίμων, το λιανικό και
το χονδρικό εμπόριο, οι οποίοι
απευθύνονται κυρίως στην εσωτερική ζήτηση. Δεν είναι κλάδοι
που στηρίζονται στις εξαγωγές
γι' αυτό και δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία για επιπτώσεις για
την ανταγωνιστικότητα. Από τα
στοιχεία παρατηρείται, πάντως,
συνεχή αύξηση κατά τα τελευταία χρόνια του ποσοστού των
εργαζόμενων στην οικονομία
που αμείβεται με τον κατώτατο
μισθό.
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Δήμος Μετεώρων

Ξεκίνησε η διαδικασία
υλοποίησης
του έργου για την
τηλεοπτική κάλυψη
O Δήμος Μετεώρων ενημερώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία υλοποίησης του έργου:
«Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (ΠΕΤΚ)
στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς
ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».
Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι κάτοικοι 36 οικισμών του Δήμου Μετεώρων που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη φάση του έργου
και είναι εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, μπορούν μέχρι 19 Μαρτίου 2019, να υποβάλουν
αίτημα στα ΚΕΠ του Δήμου Μετεώρων,
προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου, να ενταχθούν σε αυτό και να
λάβουν δωρεάν υπηρεσίες τηλεοπτικής κάλυψης. Οι οικισμοί που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα ανά Δημοτική Ενότητα είναι:
1. Ασπροποτάμου: Αγία Παρασκευή, Ανθούσα, Δολιανά, Καλλιρρόη, Κατάφυτο, Κονάκια, Κρανιά, Μηλιά, Πολυθέα, Στεφάνι, Χαλίκι.
2. Βασιλικής: Βασιλική.
3. Καλαμπάκας: Αγία Παρασκευή, Διάβα,
Μεγάλη Κερασιά.
4. Καστανιά: Αμάραντο, Αμπολοχώρι, Ελάφι, Καστανιά, Μηλότοπος.
5. Κλεινοβού: Αηδώνα, Γλυκομηλιά, Κλεινοβός, Παλαιοχώρι, Χρυσομηλιά.
6. Μαλακασίου: Κουτσούφλιανη.
7. Τυμφαίων: Αχελινάδα, Γερακάρι, Καλλιθέα, Φωτεινό.
8. Χασίων: Άγιος Δημήτριος, Ασπροκκλησιά, Αχλαδιά, Κερασούλα, Σκεπάρι, Ψήλωμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν τις προϋποθέσεις αναλυτικά από
τα ΚΕΠ του Δήμου Μετεώρων και από τα επισυναπτόμενα ΦΕΚ Ν.4563/2018 (ΦΕΚ Α
169) και ΚΥΑ 3269/2018 (ΦΕΚ Β 5022).
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Μετεώρων έχει
ήδη αιτηθεί στο υπουργείο την ένταξη στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα επιπλέον οικισμών που έχουν πρόβλημα με το τηλεοπτικό σήμα, οι κάτοικοι των οποίων αναμένεται
να επιδοτηθούν σε επόμενη φάση του προγράμματος.

Εκοιμήθη
ο Μητροπολίτης
Γλυφάδας Παύλος

Εκοιμήθη χθες τα ξημερώματα σε
ηλικία 76 ετών ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κυρός Παύλος.
Ο Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και
Βάρης κυρός Παύλος γεννήθηκε το
1943 στην Ερμούπολη Σύρου. Σπούδασε στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στην Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1966
και Πρεσβύτερος το 1969 και υπηρέτησε επί 36 έτη ως Ιεροκήρυξ των
Ιερών Μητροπόλεων ΝικοπόλεωςΠρεβέζης και Νικαίας, του Ιερού
Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου και
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
Την 14η Οκτωβρίου 2002 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και
Βάρης.
Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και
Βάρης κυρού Παύλου θα ψαλεί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου
στις 12.00 στον Μητροπολιτικό Ναό
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Τοποτηρητής της χηρευούσης Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ελληνικού,
Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης
ορίσθηκε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ. Ιερώνυμος.
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τΡΙΚΑΛΑ - ΑΘΗΝΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ

7.00, 10.00, 13.00, 15.30, 18.30,

7.00, 11.30, 15.00, 19.00

01.00 νυχτερινό (εκτός Σαβ. προς Κυρ.)

ΒΟΛΟΣ – τΡΙΚΑΛΑ

ΑΘΗΝΑ - τΡΙΚΑΛΑ

6.30, 11.00, 15.00, 19.00

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.15, 16.00, 17.15, 18.00, 19.00, 20.00,
21.15, 22.15, 23.30. Σαββατοκύριακα: 5.45,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.15,
17.15, 19.00, 21.15, 23.30

7.00, 10.30, 13.30, 15.30, 18.00, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – ΜΕτΕΩΡΑ

extra Παρασκευή & Κυριακή: 17.00

Καθημερινά: 9.00, 12.00, 15.00

6.30, 10.30, 13.30, 16.00, 20.00

Καθημερινά: 5.20, 6.30 (εξπρές),
8.15 (εξπρές), 10.00, 12.00, 13.00, 14.30,
16.30, 19.00, 21.00. Σαββατοκύριακα: 6.30,
8.15, 9.30, 12.00, 14.30, 16.30, 19.00, 21.00

ΘΕΣΣ/ΚΗ - τΡΙΚΑΛΑ

ΛΑΡΙΣΑ – τΡΙΚΑΛΑ

8.30, 12.00, 15.15, 17.30, 21.00

Καθημερινά: 6.00, 6.45, 8.00, 10.00, 12.00,
13.30, 15.00 (εξπρές), 16.00, 18.00, 19.30,
21.00. Σαββατοκύριακα: 6.30, 9.00, 11.00,
14.00, 16.00, 18.00, 19.30, 21.00

τΡΙΚΑΛΑ - ΘΕΣΣ/ΚΗ

τΡΙΚΑΛΑ–ΙΩΑΝΝΙΝΑ
καθημερινά: 8.30, 15.00 (Παρ. 15.30 )
ΙΩΑΝΝΙΝΑ – τΡΙΚΑΛΑ

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΡΔΙτΣΑ

καθημερινά: 8.45, 15.30

Καθημερινά: 6.30, 8.05, 11.00,1 3.00, 14.00,
15.00, 16.10, 19.00, 21.15. Σαββατοκύριακα:
8.00, 10.00 (Σαβ.), 11.00 (Κυρ.), 13.00
(Σαβ.), 15.00, 17.00, 19.00, 21.15

τΡΙΚΑΛΑ–ΓΡΕΒΕΝΑ
10.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.
ΓΡΕΒΕΝΑ – τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΡΔΙτΣΑ-τΡΙΚΑΛΑ

14.30 Δευτ., Τετ., Παρ., Κυρ.

Καθημερινά: 6.30, 8.00, 10.00, 12.00, 13.50,
15.00, 17.05, 18.00, 20.30. Σαββατοκύριακα:
8.00, 10.00 (Σαβ.), 11.00 (Κυρ.), 12.00
(Σαβ.), 14.00, 16.00, 18.00, 20.30

τΡΙΚΑΛΑ - ΑΡτΑ - πΡΕΒΕΖΑ
καθημερινά (πλην Σαββάτου): 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετάρτη, Κυριακή: 14:45
τΡΙΚΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ
Παρασκευή, Κυριακή: 16:15
τΡΙΚΑΛΑ - πΑτΡΑ
Πέμπτη, Παρασκευή & Κυριακή: 15.00

τΡΙΚΑΛΑ – πΥΛΗ
Καθημερινές: 5.30, 6.30, 8.15, 11.15 13.00,
14.00, 16.30, 18.20, 21.15
Σαββατοκύριακα: 6.30, 11.15 (Σαβ.), 13.00
(Κυρ.), 14.00, 16.30 21.15
πΥΛΗ - τΡΙΚΑΛΑ
Καθημερινές: 7.30, 8.00, 9.15, 12.00, 14.00,
15.30, 17.00, 19.00, 21.45
Σαββατοκύριακα: 7.30, 12.00 (Σαβ.), 14.45,
17.00, 21.45
τΡΙΚΑΛΑ – ΜΟΥΖΑΚΙ
Καθημερινές: 6.45, 8.15, 11.15, 13.50,
16.30, 18.20, 21.15 Σαββατοκύριακα: 6.30,
11.15 (Σαβ.), 14.00, 16.30, 21.15
τΡΙΚΑΛΑ – ΝΕΟΧΩΡΙ
Καθημερινές: 6.50, 11.05, 12.40, 13.55,
16.15, 21.05. Σάββατο: 6.50, 13.50

τΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜπΑΚΑ
Καθημερινά: 5.05, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.35, 14.15,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.15,
21.15, 22.45. Σαββατοκύριακα: 5.05, 7.00,
9.00, 11.15, 12.00, 13.00, 14.15, 15.00,
16.00, 18.00, 20.15, 22.45

πΑτΡΑ - τΡΙΚΑΛΑ

ΚΑΛΑΜπΑΚΑ – τΡΙΚΑΛΑ

Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή: 15.15

Καθημερινά: 5.45, 6.45, 7.30, 8.00, 8.30,

online έκδοση
ηλεκτρονικού εισιτηρίου
για τα δρομολόγια
ΑΘΗΝΩΝ & ΘΕΣΣ/ΚΗΣ
από την ιστοσελίδα μας
www.ktel-trikala.gr

Με παραβάσεις ένα στα τρία πρατήρια
καυσίμων που ελέγχθηκαν το 2018
ο σύστημα εισροών
- εκροών
«κλήρωσε» 546
ελέγχους σε πρατήρια το
2018. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της
φορολογικής διοίκησης,
ο αριθμός πρατηρίων
καυσίμων που
ελέγχθηκαν πανελλαδικά,
με βάση το σύστημα
εισροών - εκροών και την
αξιοποίηση πρόσθετων
πληροφοριών, ανέρχεται
σε 546. Από αυτά
περίπου ένα στα τρία
(181) είχε υποπέσει σε
κάποιου είδους
παράβαση.

Τ

Στις φορολογικές παραβάσεις συγκαταλέγονται περιπτώσεις απόκρυψης φορολογητέας ύλης, μη απόδοσης
ΦΠΑ, πραγματοποίησης αγορών άνευ φορολογικού παραστατικού, μη έκδοση παραστατικών, που σε ορισμένες
περιπτώσεις, πέραν των προβλεπόμενων προστίμων, οδήγησαν σε αναστολή λειτουργίας των πρατηρίων.
Η αποκρυβείσα ύλη, που
διαπίστωσαν οι Υπηρεσίες
Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) από
τους συγκεκριμένους ελέγχους, ανήλθε σε περίπου 8,3
εκατομμύρια ευρώ.
Στις τελωνειακές παραβάσεις συγκαταλέγονται περιπτώσεις λειτουργίας δεξαμενών χωρίς την προβλεπόμενη

άδεια ή ασφράγιστες υπέργειες δεξαμενές, μη κανονικά
δείγματα καυσίμων, λαθρεμπορία που σε ορισμένες περιπτώσεις, πέραν των προβλεπόμενων προστίμων, οδήγησε σε κατασχέσεις των προϊόντων και των μέσων μεταφοράς.
Οι κατασχέσεις των πετρελαιοειδών ανέρχονται σε πάνω
από 106.000 λίτρα. Οι έλεγχοι
διενεργήθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά, στην Αττική
ελέγχθηκε το 18,1% των πρατηρίων και στη Θεσσαλονίκη
το 17%. Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και σε πρατήρια που διαθέτουν υγραέριο. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν έλεγχοι
σε 422 πρατήρια και εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 138.

Νοθεία
Οπως τονίζεται από την
ΑΑΔΕ, σε πολλές περιπτώσεις για την ολοκλήρωση των

ελεγκτικών ενεργειών εστάλη
σχετικό δείγμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους προκειμένου να διενεργηθεί χημική
ανάλυση. Για το 2018, οι Τελωνειακές Υπηρεσίες της
ΑΑΔΕ έχουν διαβιβάσει για
χημική ανάλυση 1.869 δείγματα και εξ αυτών διαπιστώθηκαν ως μη κανονικά τα 206.
Στα περίεργα δείγματα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται περιπτώσεις πετρελαίου κίνησης νοθευμένο με πετρέλαιο θέρμανσης, με άλλα πετρελαϊκά προϊόντα υψηλής
περιεκτικότητας σε θείο, με
νερό και βενζίνες νοθευμένες με άλλες βενζίνες χαμηλών οκτανίων.
Να σημειωθεί ότι ο αριθμός
των 3.284 δειγμάτων που
εστάλησαν για εργαστηριακό
έλεγχο, αποτελεί ρεκόρ δειγμάτων που έχει διαχειριστεί το
Γενικό Χημείο του Κράτους
την τελευταία δεκαετία.

Βίτσας για προσφυγικό: Ακόμα δεν καταφέραμε
επιμερισμό της ευθύνης με άλλες χώρες
•«Ανάγκη εξεύρεσης μόνιμης ευρωπαϊκής λύσης για το σύστημα ασύλου»
ην τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τη διαχείριση του προσφυγικού
και μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα παρουσίασε
ο υπουργός Μεταναστευτικής
πολιτικής Δημήτρης Βίτσας,
μιλώντας σήμερα στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών
του Ευρωκοινοβουλίου. Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός
απηύθυνε έκκληση για την
επίτευξη συμφωνίας στο Συμβούλιο σχετικά τη μεταρρύθμιση του Κανονισμού του Δουβλίνου πριν από τις Ευρωεκλογές.
Ειδικότερα, ο κ. Βίτσας επισήμανε ότι το 2018 σημειώθηκε αύξηση των ροών προς την
Ελλάδα, κυρίως μέσω των χερσαίων συνόρων (+284%), ενώ
στα νησιά του Βορειανατολικού
Αιγαίου καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες αποσυμφόρησης, με τη μεταφορά άνω
των 29.000 ατόμων που είτε
πήραν άσυλο είτε ανήκουν σε
ευάλωτες ομάδες.
Σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες ένταξης των προσφύγων
που διαμένουν στην Ελλάδα, ο
Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε σε προγράμματα φιλοξενίας και ενσωμάτωσης που έχει
θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, προκειμένου οι δικαιούχοι
πρόσφυγες να διδαχθούν τη

Τ

Ο υπουργός Μεταναστευτικής
πολιτικής Δημήτρης Βίτσας
γλώσσα, να βρουν εργασία και
να αξιοποιηθούν οι δεξιότητές
τους.
Αναφορικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου, ο Δ. Βίτσας τόνισε την
ανάγκη εξεύρεσης μιας μόνιμης
ευρωπαϊκής λύσης για το σύστημα ασύλου, κάτι που όμως
δεν γίνεται, γιατί το Συμβούλιο
δεν έχει καταφέρει να καταλήξει σε κοινή θέση. Όπως σημείωσε, η πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου είναι «ρεαλιστική και λειτουργική» και η Ελλάδα σχεδόν «ταυτίζεται» με
αυτήν. Παρόλα αυτά, σημείωσε, η χώρα συμβιβάστηκε με
την πρόταση της βουλγαρικής
Προεδρίας ως βάση συζήτησης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το

Κοινοβούλιο. Αυτό δεν έγινε
δεκτό από άλλες χώρες, επισήμανε ο κ. Βίτσας, για να τονίσει πως «παρά την αύξηση της
πίεσης, ακόμα δεν έχουμε καταφέρει τον επιμερισμό της ευθύνης και την επίδειξη αλληλεγγύης».
Ως εκ τούτου, ο υπουργός
υπογράμμισε την ανάγκη εξεύρεσης μιας ευρωπαϊκής λύσης
έως τον ερχόμενο Μάιο, επισημαίνοντας πως δεν πρέπει να
διαχωριστούν οι προτάσεις της
Επιτροπής για το άσυλο και να
ψηφιστούν ως "πακέτο" συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού του Δουβλίνου. Μέχρι
τότε, πρότεινε την εφαρμογή
ενός μεταβατικού μηχανισμού
που θα προβλέπει την ανακατανομή και τη μετεγκατάσταση
των προσφύγων σε χώρες που
είναι πρόθυμες, προκειμένου
να βοηθηθούν οι χώρες πρώτης
υποδοχής.
Στη συζήτηση που ακολούθησε τα μέλη της επιτροπής
Πολιτικών ελευθεριών σχολίασαν θετικά τις προσπάθειες της
ελληνικής κυβέρνησης, ενώ επισήμαναν την ανάγκη επίδειξης
αλληλεγγύης προς την Ελλάδα
και καταδίκασαν τη στάση ορισμένων χωρών που «μπλοκάρουν» επανειλημμένα την πρόοδο για την αναθεώρηση του
Κανονισμού του Δουβλίνου.

εκδρομές

TΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Travel
ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΑΣ. ΗΛ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

•ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ & ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
•ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ
•ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΙΜΟΥΖΙΝΩΝ
•ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
•ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
•ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΙΤΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕBΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ
MINIBUS 19-20 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

Αριθμος μητρωου
ΕΟΤ 0727E60000037201

για κάθε προορισμό...

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΕΝΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ!!!
8-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΤΕΤΑΡΤΗ

20

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

σελίδα 37

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 01/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 335,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΑΓΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ

Α.Μ. 0727E600000447Y1
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 2431303610 - FAX: 2117702862
Email: info@efthimioutravel.gr
Web: www.efthimioutravel.gr

ΑΧΑΧΩΡΗΣΗ 08/03 & 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 319,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS

ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 229,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
4ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 10/03 & 24/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 195,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

5ΗΜΕΡΕΣ 06/03 & 20/03
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΑΡΔΙΚΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΣΤΑΓΙΑΔΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής
στο γραφείο μας ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 1 (ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣΟΥΤΗ ΠΑΛΙΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ)
και στα τηλ. 2431300422, 2431033570 • Κιν. 6932206098

Καποδιστρίου 24 Τρίκαλα. Τηλ. 24310 30500 •
www.kotoulastours.gr
Αρ. ΜΗ.Τ.E. 0727Ε60000016300
•Παναγία Γλυκοφιλούσσα Ραψάνης. Σάββατο 23 Φεβρουαρίου,
απόγευμα.
•Άγιο Παΐσιο στη Σουρωτή - Αγία Αναστασία Φαρμακολύτρια
- Θεσσαλονίκη - Όσιο Εφραίμ τον Σύρο στη Κονταριώτισσα Πιερίας. Κυριακή 24 Φεβρουαρίου.

ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ –
ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ • ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 32 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.:2431 035577 - 22428• FAX: 2431 079293 • KIN.: 6977 589449
www.chictravel.com.gr | email: info@chictravel.com.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 0727 Ε600000 17 100

•Άγιο Πορφύριο-Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου-Ραφήνα-Όσιο
Εφραίμ Νέα Μάκρη. Κυριακή 3 Μαρτίου.
•Αποκριά στην Νάουσα “Γενίτσαροι και Μπούλες”. Την Κυριακή
10 Μαρτίου.
•Γύρος Λίμνης Ν. Πλαστήρα (Μέγδοβα) και Ι.Μ. Παναγίας Πελεκητής. Την Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου.

ΒΙΕΝΝΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 08/03 & 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ 285,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 5 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 08/03 & 22/03
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ 325,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου 145,00 ευρώ
*** Οι τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο****
ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡIΩΝ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 2431073137 & 2432022250 /
kteltrik@otenet.gr/ hypertourskalampaka@gmail.com

ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΡΗΣ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
(A.M. EOT 0727661-005461)

Τηλ. 24310 23564-23646
Τσιτσάνη 21 - Τρίκαλα

Επίσκεψη στο Δίον Πιερίας
Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου-Παραλία Κατερίνης
Κυριακή 24/02/2019

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ
Σπάρτη-Μυστράς-Γύθειο-Σπήλαια Διρού-Μονεμβασιά-Ναύπλιο. 23-25 Μαρτίου.

Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ από
21-24 Φεβρουαρίου (βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

«ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2019 - ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ»
ΤΙΡΑΝΑ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ
(Hotel Continental Vora 4*TIΡΑΝΑ - Valamar Collection
President Hotel 5* DUDROVNIK Hotel Moskva 4* BUDVA)
Από 07 -11/03/2019

ΤΗΝΟΣ 24-25 Μαρτίου

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ:

Πληροφορίες στο γραφείο μας και στα τηλέφωνα
24310 30500, 39740, κιν. 6932222325

Πενθήμερη εκδρομή Βελιγράδι-Βουδαπέστη-Βιέννη
από 7 έως 11 Μαρτίου
Τετραήμερη εκδρομή στην ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 8-11 Mαρτίου
(βραδινή αναχώρηση σε ξενοδοχείο 4*)

«ΡΩΜΗ-ΝΑΠΟΛΙ-ΠΟΜΠΗΙΑ»
Από 14-19/03/2019
(Σε συνεργασία με το Σύλλογο Απόστρατων Πυροσβεστών)

-Εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
- Μεταφορές και εκδρομές με σύγχρονα λεωφορεία

«ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ»
Έκθεση LEONARDO DA VINCI
Θεατρική παράσταση «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»
στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Από 30-31/03/2019
«ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ»
Τρίπολη – Βυτίνα – Δημητσάνα – Στεμνίτσα
Κρουαζιέρα στη διώρυγα Κορίνθου - Αρχαία Κόρινθος Καλάβρυτα (Οδοντωτός). Από 5 – 7 /04 /2019

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ»
Από 26-29/04/2019

AM.EOT 0727E60000012200

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΗ.Τ.Ε.: 0727Ε60000015600

Ταξίδια εκδρομές Εσωτερικού & Εξωτερικού / Private Group / Συλλόγων-Σωματεία
Κρατήσεις Ξενοδοχείων με σύστημα οn line / Transfer airport

Όπως και αν το φανταστείτε… μ’ εμάς θα το ζήσετε !!!

Το γραφείο μας διαθέτει σύστημα POS για όλες τις συναλλαγές σας με κάρτα

Το γραφείο Γενικού Τουρισμού ΛΙΠΑΣ TRAVEL διοργανώνει τις
παρακάτω οδικές εκδρομές:

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ

«ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ»
Από 2-5/05/2019
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ»
Από 2-5/05/2019

23-24-25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις, διαμονή σε σουίτες, πρωινό & ημιδιατροφή (γεύμα) σε πλούσιο μπουφέ, Ξενοδοχείο 4* COMPLEX & SPA
RESORT (αποκλειστικότητα του γραφείου μας)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΒΟΛΟΥ
«ΠΑΤΜΟΣ το νησί της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ»
Από 08 – 11/05/2019
«ΠΟΛΩΝΙΑ»
Κρακοβία – Βαρσοβία - Νόβισαντ – Βουδαπέστη - Μπάνσκα
Μπίστριτσα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι.
Από 29/05 – 06/06/2019

«ΧΙΟΣ»
Από 14 – 17/06/2019
«ΚΡΗΤΗ»
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Από 26/06 - 03/07/2019

Κυριακή 03 Μαρτίου 2019
Απογευματινή εκδρομή στην Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Άνω Λεχώνια Βόλου και ελεύθερος χρόνος στο κέντρο του Βόλου.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΜΠΑΝΣΚΟ - ΚΡΕΣΝΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ-Κ. ΔΕΥΤΕΡΑ
9-10-11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις,διαμονή σε σουίτες ,πρωινό & ημιδιατροφή (γεύμα) σε πλούσιο μπουφέ, Ξενοδοχείο 4* COMPLEX & SPA
RESORT (αποκλειστικότητα του γραφείου μας)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑ-ΒΙΤΟΣΑ-ΚΡΕΣΝΑ-ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΕΚΔΡΟΜΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

«ΠΑΡΟΣ»
Από 08 - 12/07/2019

23-24-25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 (πρωινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στη Σόφια της Βουλγαρίας
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, περιηγήσεις / ξεναγήσεις,διαμονή σε ξενοδοχείο 4*,
πρωινό & ημιδιατροφή (γεύμα).

«ΛΗΜΝΟΣ»
Από 20 - 26/07/2019

ΤΗΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ

«ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ»
«Ταξίδι στη Γη του Ήλιου του Μεσονυκτίου»
Οδική - Αεροπορική 18ήμερη εκδρομή
Από 01/08 - 18/08/2019
Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος
του ΟΓΑ (τετραήμερα)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Αναχώρηση λεωφορείου κάθε Τετάρτη.

ΛΙΠΑΣ TRAVEL

ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
15 -16 -17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (βραδινή αναχώρηση)
Τριήμερη οργανωμένη εκδρομή στην ΤΗΝΟ-ΑΠΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΜΥΚΟΝΟΣ
Περιλαμβάνει: Μεταφορά με το λεωφορείο καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ραφήνα-Τήνος-Μύκονος-Ραφήνα, Διαμονή σε ξενοδοχείο με πρωινό.

ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»
4ήμερη εκδρομή
8-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
(2 διαν/σεις) ξενοδοχείο 4* με πρωινό (πλατεία ΤΑΧΙΜ), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 110,00 €
«ΜΠΑΝΣΚΟ»
3ήμερη εκδρομή 9-11 Μαρτίου 2019 (ΑΠΟΚΡΙΕΣ)
Μεταφορά – ημιδιατροφή - ξενοδοχείο 4* (Hotel Saint Ivan
Rilski & Spa)(Σε συνεργασία με τον Σ.Ο.Χ.Τ.)

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
4ήμερη εκδρομή
(Καλαμάτα-Μεθώνη-Κορώνη-Πύλος-Σπήλαιο Δυρού-ΓύθειοΣπάρτη-Μυστράς) (3 διαν/υσεις με πρωινό) 28/2 - 3/3/2019.
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 150,00 €

ΠΑΣΧΑ στην «ΚΕΡΚΥΡΑ»
26-29 Απριλίου 2019 (3 διαν/σεις με εορταστικό μενού)

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
(ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ-ΣΜΥΡΝΗ-ΑΪΒΑΛΙ-ΕΦΕΣΣΟ-ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ)
6ήμερη εκδρομή 30/4-5/5/2019
4 διαν/σεις με ημιδιατροφή (μία διαν/ση στο Αϊβαλί,
δύο στη Σμύρνη και μία στα Δαρδανέλια), ξεναγός
ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 230,00 €
Τo γραφείο μας είναι συνεργάτης με την WESTERN UNION
(στείλτε και λάβετε εμβάσματα από όλα τα σημεία του κόσμου)
(πληρωμές: ΕΝΦΙΑ – ΕΦΚΑ – ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΗ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ κλπ)

•Αεροπορικά-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια•Κρουαζιέρες
•Γαμήλια ταξίδια•Μισθώσεις λεωφορείων•Πακέτα διακοπών

Γίνονται δεκτά τα δελτία του εκδρομικού προγράμματος του ΟΓΑ (τετραήμερες εκδρομές)

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
ISERLOHN-LUNDENSCEID-HAGEN-DORTMUND-WUPPERTALDUSSELDORF KOLN-MANNHEIM-STUTTGART-MUNCHEIN
International Bus Line / Τακτική λεωφορειακή γραμμή

Κάθε Τετάρτη αναχώρηση λεωφορείου για την «ΓΕΡΜΑΝΙΑ»
Πληροφορίες, προγράμματα & δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο μας,
Κονδύλη 18 – Τρίκαλα και στα τηλ. 2431036588-30168 •e-mail: lipastr@otenet.gr

38 σελίδα

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Προσωρινή διακοπή
κυκλοφορίας
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων
αποφασίζει:
- Την προσωρινή, τμηματική
και ολιγόλεπτη, καθ’ υπόδειξη
των τροχονόμων, διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για την
Τετάρτη 20/02/2019, στις κάτωθι οδούς της πόλης των
Τρικάλων και μόνο για το κατωτέρω χρονικό διάστημα,
ήτοι:
Α) Ώρες 08:00’ - 12:00’,
στην οδό Ερμού (Τιουσόν)
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
της οδού 28ης Οκτωβρίου
και της οδού Αθ. Διάκου και
στην οδό Καραϊσκάκη και στο
τμήμα αυτής μεταξύ της οδού
Νικοτσάρα και της οδού Γεωργ. Κονδύλη.
Β) Ώρες 12:00’ - 18:00’,
στην οδό 28ης Οκτωβρίου
και στο τμήμα αυτής μεταξύ
των οδών Ερμού και Γεωργ.
Κονδύλη.
- Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των
τροχονόμων ή την προς τούτο υπάρχουσα σήμανση, καθώς επίσης σύμφωνα και με
τις υποδείξεις του συνεργείου
κινηματογραφικού γυρίσματος της εταιρείας παραγωγής και την σήμανση που θα
τοποθετηθεί εκ μέρους αυτού.
- Με μέριμνα και ευθύνη
της εταιρείας παραγωγής, σε
συνεννόηση με το Τμήμα Τρο-

τοπικά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

χαίας Τρικάλων, να τοποθετηθούν κατά περίπτωση οι
ανάλογες πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου
κ.λπ.
- Η παρούσα απόφαση είναι
προσωρινή και ισχύει μόνο,
από την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο και την τοποθέτηση
της σχετικής κατά τα ανωτέρω σήμανσης για το προειρημένο χρονικό διάστημα.
Η ισχύς της παρούσας στην
εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, αρχίζει:
• μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από
το Διοικητή του Τμήματος
Τροχαίας Τρικάλων και την
εταιρεία παραγωγής, για την
ορθότητα της τοποθέτησης
της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης και για
την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.
• από τη δημοσίευσή της,
σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ.
- Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με
τις ποινές που ορίζονται από
τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπως
τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και
με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
- Η εκτέλεση της παρούσης
ανατίθεται στο προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΒΡΕΘΗΚΑΝ - ΧΑΘΗΚΑΝ
ΧΑΘΗΚΑΝ κλειδιά από τις οδούς Τιουσόν και Φιλίππου γωνία έως
τον Άγιο Νεκτάριο. Όποιος τα βρει να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6977242650.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά, σε μπρελόκ “Johnnie Walker”, απέναντι από
τον Άγιο Κωνσταντίνο. Όποιος τα έχασε μπορεί να τα παραλάβει στα
γραφεία της εφημερίδας μας.
ΧΑΘΗΚΕ σκυλάκι ημίαιμο, κοκόνι, στην περιοχή ανάμεσα από Βασιλική και Θεόπετρα. Όποιος το βρει παρακαλείται να ειδοποιήσει στο
τηλέφωνο 6984718767.
ΒΡΕΘΗΚΑΝ κλειδιά στο Φλαμούλι, κοντά στα σπίτια “Αντωνοπούλου”. Όποιος τα έχασε να περάσει από τα γραφεία μας, να τα παραλάβει.
ΕΧΑΘΗ σκυλί κυνηγετικό γκέκικο μεταξύ Δροσερού-Μουριάς.
Όποιος το βρήκε παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο
6974606180.
ΧΑΘΗΚΕ στις 22-1-2019 στη θέση Ξεροπόταμος (Μύκανη Καλαμπάκας), Σέττερ, θυληκό, ασπρόμαυρο. Φοράει κίτρινο μπίπερ με πορτοκαλί κολάρο. Όποιος το βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 6974325126.

Η κίνηση στην Ιερά Μητρόπολη
Τρίκκης και Σταγών
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ σήμερα Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου το
βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων. Στη διάρκεια της Ιεράς
Αγρυπνίας θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά του
Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας.
Στο τέλος θα μνημονευθούν
τα ονόματα των ασθενών σε
σχετική ευχή υπέρ υγείας.
Αύριο Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου το απόγευμα στις

6:30 επικεφαλής του Ιερού
κλήρου και του λαού έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγίας
Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων θα προϋπαντήσει πανδήμως την Ιερά και Χαριτόβρυτο Κάρα του Οσίου Δαυίδ
του εν Ευβοία. Εν συνεχεία θα
Χοροστατήσει και θα Ομιλήσει
κατά την Ακολουθία του Εσπερινού.
Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου το βράδυ θα τελέσει Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό
Ναό Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων επί τη ελεύση της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία.

Ιερές Αγρυπνίες στην πόλη
και χωριά των Τρικάλων
έως 22 Φεβρουαρίου 2019
Τις προσεχείς ημέρες στην
πόλη και σε χωριά των Τρικάλων θα τελεσθούν οι κάτωθι
Ιερές Αγρυπνίες:
Σήμερα Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου το βράδυ από
9:00-12:30 βραδινή στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης Τρικάλων ο Όρθρος
και εν συνεχεία Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Στη
διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας
θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του
Αγίου Λουκά του Ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Στο τέλος θα
μνημονευθούν τα ονόματα
των ασθενών σε σχετική ευχή

υπέρ υγείας.
Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου από 8:30-12:30
βραδινή στον Ιερό Ναό Αγίας
Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων, με την ευκαιρία ελεύσεως της Ιεράς Κάρας του
Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία, ο
Εσπερινός, ο Όρθρος και εν
συνεχεία Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία, ιερουργούντος
του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Λόγω ελεύσεως της Ιεράς Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία στο
Φλαμούλι δεν θα τελεσθεί η
προγραμματισμένη για σήμερα Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου για την εορτή του
Αγίου Πολυκάρπου.

Γίνεται γνωστό πως οι συναντήσεις και οι πρόβες της χορωδίας ενηλίκων αντρών και γυναικών της Ιεράς Μητροπόλεως
Τρίκκης και Σταγών θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη στις
4:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Τρικάλων στο Βαρούσι.
Τη Χορωδία θα Διευθύνει η Μουσικός Δέσποινα Πλαστάρα.
Προσκαλούνται να προσέλθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόγραμμα
Ενοριακής και Μυστηριακής ζωής
ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Καθημερινά
Όρθρος: 7:30 π.μ. - Εσπερινός: 5:30 μ.μ.
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ Συνάντηση Νέων: 8:30 μ.μ.
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ Ιερά Παράκληση: 6:00 μ.μ.
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ Όρθρος - θεία Λειτουργία: 7:30-9:30π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ)
Ορθρος-Θεία Λειτουργία: 7:30-10:30π.μ.

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
π. Λάμπρος
Κάθε Τετάρτη: Πρωί 9:00π.μ.12:30μ.μ.
Απόγευμα: 6:00μ.μ.-10:00μ.μ.
ή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως

π. Απόστολος
Κάθε Σάββατο 10:00 π.μ.11:00π.μ.
π. Παρθένιος
Κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως 6973283245

?? ?????????? ???
??????????
?????????? ?„?
11:00 ??? 24:00
delivery?„?

Ζωγράφου 1 πεζόδρομος (έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
τηλ.: 24310 78435 • what’s up: 6986 835 554
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΣΑΛΑΤΕΣ
Φακές, καλαμπόκι, πιπεριές, τοματίνια, λαδόξυδο, κρεμμύδι ........3,50€
Πράσινη: μαρούλι, κρεμμυδάκι, άνηθο, λαδολέμονο ......................3,00€
Λάχανο, καρότο, λαδολέμονο.........................................................3,00€
Χόρτα εποχής ................................................................................3,00€

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ΓΙΑΝΝΗ Λ.
ΛΑΜΠΡΙΔΗ
Πτυχιούχος Παν/μιου
Ulster Μ. Βρετανίας

•κοτόπουλο μπούτι με σάλτσα μπύρας
•χοιρινό με μανιτάρια
•μεσογειακή μακαρονάδα
•γίγαντες φούρνου •μπριάμ
•ψαρόσουπα

ενηλίκων ανδρών και γυναικών
Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκκης και Σταγών

Χταποδάκι με κοφτό μακαρόνι ή Γαριδομακαρονάδα.................6,00€
Μπιφτέκια κοτόπουλου ή Σουτζουκάκια....................................5,00€
Τας κεμπάπ ή Μπεκρή μεζέ.......................................................5,00€
Γεμιστά ή Κανελόνια με σπανάκι και τυριά ................................4,00€
Κοτόπουλο ψητό λεμονάτο ή Κοτόπουλο πανέ...........................4,50€
Γίγαντες φούρνου ή Ρεβυθάδα..................................................4,50€
Πατάτες φούρνου με μυρωδικά.................................................3,00€
Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές............................................5,00€
Μπακαλιάρο σκορδαλιά και χόρτα εποχής.................................6,00€

Kήρυγμα Ευαγγελίου
Κάθε Κυριακή πρωί και ώρα 10.30 και βράδυ 7-8 μ.μ. και
κάθε Πέμπτη και ώρα 7-8 μ.μ. στην Ελεύθερη Ευαγγελική
Εκκλησία, οδός Βαλαωρίτου 4, γίνεται κήρυγμα Ευαγγελίου.
Είσοδος ελεύθερη.

Οι πρόβες της χορωδίας

•ΔΕΧΕΤΑΙ
ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
•ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
•ΔΕΚΤΑ ΟΛΑ
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Καρανάσιου 18
Τρίκαλα
(Όπισθεν Κλινικής Παπανικολάου)

Τηλ.: 24310 78278
CMYK

KΥΠΡΙΑΝΟΣ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ
Φυσιοθεραπευτής
Ασκηθείς επί διετία
στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Θεσσαλονίκης
Πλήρης σύγχρονος
και ανανεωμένος
εξοπλισμός

•Δέχεται καθημερινά
με ραντεβού
•Επισκέψεις
φυσιοθεραπείας
κατ’ οίκον

Δεκτά ΕΟΠΥΥ
και λοιπά ταμεία

Bύρωνoς 9
Tηλ.: 24310 30335
Kιν.: 6932166067

•Μάρμαρα •γρανίτες
•πέτρες•σχιστόλιθοι

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ
ΜΝΗΜΕΙΩΝ
6o χλμ Τρικάλων - Καλαμπάκας
τ. 24310 85840
e-mail: info@marfal.gr
www.marfal.gr

κοινωνικά
ΨΗΓΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥ
«... και είσθε πλήρεις εν
Αυτώ» (Κολοσ. 2:10)
Τα τυχερά παιχνίδια και τα
στοιχήματα ιδιαίτερα στην
εποχή μας, γνωρίζουν δόξες
αν και η στατιστική δείχνει
ότι οι πιθανότητες κέρδους είναι μηδαμινές. Καθημερινά
όμως στο τζόγο περιουσίες
χάνονται, οικογένειες διαλύονται και ζωές καταστρέφονται. Οι ειδικοί θεωρούν
ότι ο τζόγος προκαλεί εξάρτηση και δεν είναι τυχαίο ότι
πολλοί τζογαδόροι είναι εξαρτημένοι από το αλκοόλ και
από άλλες ουσίες. Η κυριότερη αιτία που οδηγεί τον άνθρωπο στα τυχερά παιχνίδια

όπως δέχονται οι ειδικοί, δεν
είναι τόσο η ανέχεια ή το κυνήγι του πλούτου, όσο ένα
εσωτερικό κενό και η αδυναμία του ανθρώπου να το γεμίσει. Αν, αγαπητέ μας φίλε
και συ αισθάνεσαι αυτό το
κενό στην ψυχή σου, με αγάπη θέλομε να σε βεβαιώσομε
πως μόνο ο Χριστός μπορεί να
το γεμίσει. Όταν με πίστη Τον
καλέσεις να έρθει στην καρδιά
σου, θα δώσει νόημα στη ζωή
σου, σκοπό και προορισμό, ειρήνη και χαρά ακόμα και σε
δύσκολες ώρες. Το βεβαιώνει
το σημερινό μας εδάφιο αλλά
και η πείρα αμέτρητων ανθρώπων. Δοκίμασε και θα δεις
(Ψαλμ.34:8).

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
Από τον Ιερό Ναό Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων γίνεται
γνωστό πως κάθε εβδομάδα στο Παρεκκλήσιο της Αγίας Ειρήνης επί της οδού Καραϊσκάκη 2, κοντά στα Δικαστήρια, θα
τελούνται οι εξής ακολουθίες:
-ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΩΡΑ 5:30 μ.μ. Παράκλησις της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης.
-ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ, ΩΡΑ 7:30-9:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ
ΕΚ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019, ΩΡΑ 6:30 μ.μ.
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΛΑΜΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
6:30 μ.μ.: Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν
Ευβοία στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής
Φλαμουλίου Τρικάλων.
6:45 μ.μ.: Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Χοροστατούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ μετ' αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
9:00 π.μ.: Ιερά Παράκληση προς τον Όσιο Δαυίδ.
8:30-12:30 βραδινή: Ιερά Αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
9:00 π.μ.: Το Μυστήριον του Ιερού Ευχελαίου.
6:00 μ.μ.: Μέγας Εσπερινός του Σαββάτου.
7:00 μ.μ.: Ομιλία περί του Οσίου Ιακώβου του εν Ευβοία υπό
του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γαβριήλ, Καθηγουμένου
της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος του εν Ευβοία.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
7:30-10:30 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
6:00 μ.μ.: Ιερά Παράκληση προς τον Όσιο Δαυίδ. Δέησις και αναχώρηση της Τιμίας Κάρας.
7:30 μ.μ.: Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν
Ευβοία, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων.
7:45-12:30 βραδινή: Αρχιερατικός Εσπερινός, Αρτοκλασία, Ιερά
Αγρυπνία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Τρίκκης και Σταγών κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
11:00 μ.μ.: Ιερά Παράκληση προς τον Όσιο Δαυίδ. Σύντομη ομιλία υπό του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Γαβριήλ, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος του
εν Ευβοία. Δέησις και αναχώρηση της Τιμίας Κάρας.
Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ 7:30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΑΡΓΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1250/82 ότι ο ESAT VELSULA του Qazim και της Hamide Velsula, το γένος Sulejman
Kola, που γεννήθηκε στην Burrel Αλβανίας και κατοικεί στο Μολάοι Λακωνίας και η AΡΛΙΝΤΑ ΜΙΡΑΚΑ του Yzeip και της Λουμτουρι Μιρακα, το γένος Isuf Hysa, που γεννήθηκε στο Σερικ Ελμπασαν Αλβανίας και κατοικεί στην Καλαμπάκα πρόκειται να παντρευτούν με πολιτικό γάμο που θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Μετεώρων.

Oμιλία στην Γ.Ε.Χ.Α.
Αύριο Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 5:30 μ.μ. στην
αίθουσα της "Γ.Ε.Χ.Α." οδός Βύρωνος 24, θα γίνει ομιλία από
τον Πανοσ. Αρχιμανδρίτη π. Γεννάδιο Κουτσόπουλο, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, με
θέμα: «Ο καθρέπτης της πνευματικής ζωής». Προσκαλείσθε
να την παρακολουθήσετε.

Ιερά Αγρυπνία
προς τιμή του Αγίου Λουκά του Ιατρού
και για την σωτηρία της Πατρίδος μας
Κάθε Τετάρτη από 9:00 έως 12:15 βραδινή στον Ιερό Ναό
Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων τελείται Ιερά Αγρυπνία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος στο τέλος αναγιγνώσκει ευχή υπέρ υγείας όλων των ασθενών αδελφών.
Στη διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας τίθεται προς προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Λουκά, Επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ιατρού.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΕΛΕΤΩΝ

Τελετές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 6932 403 990
1) ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 54 .........................................ΤΗΛ.: 24310 26258
2) ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 10.......................................ΤΗΛ.: 24310 27800
3) 4ο Χλμ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ...................ΤΗΛ.: 24310 38990
4) ΒΑΛΤΙΝΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.....................................ΤΗΛ.: 24310 25207
5) ΡΙΖΩΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ......................................ΤΗΛ.: 24310 96200
e-mail: panagiotoumix@yahoo.gr

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

•Εκκλησιαστικά είδη • Είδη μνημείου
•Κηροπωλείο • Λουλούδια

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 53 - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ. 24310 29095 - ΟΙΚΙΑΣ: 24310 27257
ΚΙΝ. 6973 227528

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 22 | ΤΡΙΚΑΛΑ
6955731518 | 24310 63274
zisistegos1992@gmail.com

Περιορισμένες αλλαγές στις κρίσεις
των υποστρατήγων της ΕΛ.ΑΣ.
πό την Προεδρία του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου και τη συμμετοχή
των Αντιστρατήγων του Σώματος Μιχαήλ Καραμαλάκη
και Ζαχαρούλας Τσιριγώτη,
συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε
τους 22 Υποστρατήγους της
Ελληνικής Αστυνομίας (-20Γενικών Καθηκόντων, -1- Ειδικών Καθηκόντων– Υγειονο-

Υ

μικό και -1- Ειδικών Καθηκόντων Εγκληματολογικών Εργαστηρίων.
Έκρινε διατηρητέους τους
κατωτέρω Υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:
1. Κωνσταντίνο Σκούμα
2. Κωνσταντίνο Λαγουδάκη
3. Ανδρέα Βασιλόπουλο
4. Νικόλαο Μενεξίδη
5. Φώτιο Δομζαρίδη
6. Νικόλαο Ζησιμόπουλο
7. Παναγιώτη Κορδολαίμη
8. Στυλιανό Βολυράκη

9. Δημήτριο Κρίκα
10. Παναγιώτη Ντζιοβάρα
11. Μιλτιάδη Πουρσανίδη
12. Γεώργιο Ψωμά
13. Κωνσταντίνο Κυριαζόπουλο
14. Γεώργιο Γιάννινα
15. Γεώργιο Καστάνη
16. Αβραάμ Αϊβαζίδη
17. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο
18. Ηλία Μαλεβίτη (Υγειονομικό)
19. Πηνελόπη Μηνιάτη (Εγ-

κληματολογικών Εργαστηρίων)
Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους,
τους κατωτέρω τρεις (3) Υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται
στο βαθμό του Αντιστρατήγου
εκτός οργανικών θέσεων και
τους απονέμεται ο τίτλος του
Επιτίμου της θέσης που κατείχαν, θα αποστρατευθούν
δε ύστερα από τριάντα (30)
ημέρες:

1. Αχιλλέα Σκανδάλη
2. Γεώργιο Τηλελή
3. Αναστάσιο Μανιάτη

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν
με την κρίση των Ταξιάρχων
της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

«ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ»
Παιδής Θεόδωρος

ΓΑΜΒΕΤΑ 15 ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ:

2431071936
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